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Sammanfattning 
 

Utdelning har sedan tidigt 1600-tal använts av företag som ett verktyg att ge dess 

investerare avkastning för deras investering, vilket än idag är utdelningens huvudsakliga 

funktion. Vedertagna teorier har dock ifrågasatt företagsledningars motiv till att betala 

utdelningar, och menar att de kan användas som ett verktyg att signalera om företagets 

framtid, något som till viss del fått stöd i tidigare forskning. Däremot har tidigare studier 

ej varit eniga gällande de slutsatser som framtagits, trots att deras undersökningsmetod 

varit densamma. Somliga studier har alltså kommit fram till att utdelningar skickar 

signaler om ett företags kortsiktigt framtida lönsamhet, upp till ett års tid, medan andra 

studier ej funnit något samband alls. De tidigare studier som presenterats är utförda 

mestadels utfört på de geografiska marknaderna Nordamerika och Östra delar av Asien, 

i länder som USA, Japan och Sydkorea. Problemområdet har däremot ej tidigare studerats 

i det svenska eller nordiska förhållanden, där ägarkoncentration och utdelningsfrekvens 

tenderar att vara annorlunda. Från denna bakgrund har följande problemformulering 

tagits fram:  

 

Finns det ett samband mellan en förändring av utdelning per aktie och framtida 

lönsamhet, bland företag listade på svenska aktiemarknaden? 

 

Den här studien är baserad på en regressionsanalys av ett datamaterial inhämtat från OMX 

Stockholm. För att undersöka sambandet mellan förändrad utdelningsnivå och framtida 

lönsamhet på den svenska marknaden. Om utdelningsförändringar har ett 

informationsvärde gällande lönsamhet är detta i högsta grad intressant ur investerares 

synvinkel. Detta medför att utdelning kan ha en betydande roll i beslutsfattandet kring 

potentiella investeringar. Vidare har författarna antagit en deduktiv forskningsansats 

baserat på en kvantitativ studie där 183 företag undersökts i upp till femton år, vilket 

bildat grunden studiens datamaterial som behandlades vidare i Microsoft Excel, där även 

beräkningar av studiens deskriptiva statistik utfördes. Därefter genomfördes statistiska 

tester i programmet Stata.  

 

Resultatet i denna studien visade att en ökad utdelning, på kort sikt tenderar att följas av 

en ökad lönsamhet, för att två år efter utdelningsförändringen övergå till en negativ 

lönsamhetsförändring. De negativa utdelningsförändringarna var däremot bara 

signifikanta på ett års sikt, där de följs av en minskad lönsamhet. Att ett företag initierar 

en utdelning, har dock inget signifikant samband med framtida lönsamheten. När de 

däremot upphör att ge utdelning, så finns ett svagt samband på ett års sikt med en 

minskande lönsamhet. Detta innebär att studien funnit stöd för signalteorin som 

presenteras i studien, och att utdelningsförändringar skickar signaler som kan minska 

informationsasymmetrin mellan investerare och företagsledning.  
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1. Inledning 

I detta inledningskapitel tar författarna upp bakgrunden till varför 

informationsvärdet av utdelningar idag är relevant att studera. Ge en 

kortfattat bild av rådande kunskapen inom ämnet. Denna bakgrund och 

diskussion har sedan lett till en problemformulering, och ett mer konkret syfte 

för studien. Vidare berättas om vad just denna studie kan bidra till 

forskningsområdet och i praktiken. 

1.1 Problembakgrund 

Den första utdelningen sägs ha betalats ut av Nederländska Ostindiska Kompaniet (VOC) 

under tidigt 1600-tal. Deras innovation tillät dem att driva företaget med ett långsiktigt 

perspektiv. Konkurrenterna och det traditionella sättet för fraktföretagen att verka var att 

driva dem mer likt projekt. Alltså samla investerare, slutföra sjöresan (projektet), och 

fördela eventuella kvarstående tillgångar mellan investerarna. Genom att implementera 

utdelningar kunde VOC istället enklare fördela vinster mellan aktieägarna utan att 

likvidera företaget, vilket var revolutionerande, samt sprida risken genom att driva flera 

projekt samtidigt (Huston, 2015, s. 7–8). Grundprincipen av utdelningar är idag 

densamma som den var på 1600-talet, ett instrument för ett företag att ge investerare 

avkastning för deras investering, men är verkligen motivet detsamma?  

 

Inom corporate finance pågår det än idag en laddad diskussion kring motiven för vad 

företagsledningar gör med det fria kassaflödet inom företag. Prominenta forskare 

förespråkar teorier som motsäger varandra, och vid intervjuer med företagsledare själva 

förekommer det även där meningsskiljaktigheter till varför de gör som de gör, och hur 

viktig utdelning är för företag. Exempelvis finns petroleumbolaget ConocoPhillips Co. 

som efter petroleumkraschen 2015 sänkte deras utdelning för första gången på 25 år 

(Driver, 2016). Året innan hade både deras CEO och CFO gett utlåtanden som: ”We think 

of a dividend as something that really should only go one direction and there can be some 

variability in the rate at which dividend increases. But the key to a dividend is to have it 

be consistent and to grow it over time.” Deras CEO citeras av Matthew DiLallo (2015) 

ska ha sagt: “The dividend is safe. Let me repeat that. The dividend is safe.", varefter 

deras CFO fyllde i att företagets “top priority is the dividend.”. Senare detta år sänkte 

företagsledningen utdelning med nästan 70%. Företagsledningen lägger alltså en väldigt 

stor vikt vid utdelning, eller vill i vilket fall att investerarna skall ha denna bild av det. 

Efter att ConocoPhillips sänkte utdelningen föll aktiens värde med nästan 30% under de 

kommande veckorna, vilket delvis kan attribueras till denna utdelningsförändring.  

 

Varför reagerade investerare kraftigt på denna sänkning? Varför lägger företagsledningen 

stor vikt vid att poängtera att deras utdelningar kommer vara stabila? Hur påverkar 

utdelningen företagets värde, och värdet för investerare? Finns det egentligen något 

informationsvärde i förändringar av utdelningsnivån?  
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1.2 Problemdiskussion 

Idag finns det olika teorier som försöker förklara varför företag ger utdelningar, hur 

investerare förhåller sig till dem, och huruvida det går att läsa in något i 

utdelningsförändringar. På ena kanten har vi teorier baserade på Miller & Modiglianis 

verk (1961) kallat Irrelevance Theory som argumenterade för att en rationell investerare 

alltid föredrar en högre vinst. Teorin menar att i en perfekt kapitalmarknad kommer 

investerare värdera en kapitalvinst i form av högre företagsvärde till följd av att de 

återinvesterar vinsten lika mycket som en utdelning (omfördelning av de likvida medlen 

från företag till aktieägare). Därav är utdelningspolicyn för ett företag irrelevant för 

investerare, och torde ej påverka företagsvärde eller aktiepris enligt Miller & Modigliani.  

 

Lintner (1962) och Gordon (1963) menade däremot i deras Bird in Hand-theory att på 

grund av investerares riskaverta natur, så måste utdelningspolicyn tas i beaktning när det 

kommer till ett företags kapitalkostnad, för en investerare föredrar säkerheten i en 

utdelning över osäkerheten kring kapitalvinster. Deras hypotes är att om ett företag sänker 

deras utdelning, måste deras tillväxt vara större än utdelningsminskningen för att 

kapitalkostnaden ej ska öka.  

 

Dessa teorier bygger på antaganden om perfekta kapitalmarknader vilket i praktiken är 

orimligt. Detta gap har fyllts med andra teorier såsom Bhattacharyas (1979) Signaling 

Theory vilket säger att det finns ett positivt samband mellan informationsasymmetri och 

utdelningspolicy. Detta betyder att vid en högre asymmetri mellan företagsledningen och 

investerarna, lägger investerare större vikt på informationen i förändringen av 

utdelningen. 

 

Fenomenet kring utdelningar har studerats empiriskt flertalet gånger från olika perspektiv 

(Brook et al., 1998; Choi et al., 2010; Grullon et al., 2005; Nissim & Ziv, 2001). Många 

studier är baserade på samma data, men har kommit fram till olika slutsatser, vilket tyder 

på att forskningen är ofullständig. Det finns exempel på studier som hittar ett signifikant 

samband, men är oense gällande om det är ett positivt eller negativt samband. Sedan finns 

det exempel på studier som inte hittar något signifikant samband alls. Vad är skillnaderna 

i dessa studierna? Vad i analysen är det som skiljer mellan forskarna vilket leder till 

motsatta slutsatser på samma data? Det finns något vi upplever som ett gap i forskningen 

här och ett område som kortfattat kommer diskuteras, där vissa av studiernas 

utgångspunkter jämförs. 

 

Pionjärerna i det moderna forskningsområdet kring detta kan sägas vara Nissim & Ziv 

(2001), vars studie citerats i över 100 efterföljande artiklar. Deras studie ämnade att 

undersöka om det gick att hitta ett samband mellan förändrad utdelning och så kallad 

anormal vinst (abnormal earnings). Slutsatsen i deras studie var att det existerar ett 

samband mellan detta i deras data, men att det omvända sambandet ej gäller (att anormal 

vinst beror på förändringar i utdelningen). Nissim och Zivs studie startade en trend inom 

forskningen där alltfler försökte att studera detta fenomen inom olika industrier och inom 

olika geografiska marknader, bland annat inom USA och Asien (Lukose & Rao, 2010; 

Choi et al., 2011; Chen & Kao, 2014; Grullon et al., 2005). Dessa studier har som tidigare 

nämnts ej haft någon entydig slutsats men innehar ett genomgående motiv att de 

undersöker huruvida förändringar i utdelning sänder ut signaler om företagsledningens 

syn på framtiden. Fyra år efter att den ovannämnda studien från Nissim och Zivs 

publicerades kom Grullon et al. (2005), i en ny studie baserad på samma data från 

amerikanska företag, fram till en motsatt slutsats, att ändrad utdelningsnivå i bara 28% av 



 

3 

 

fallen var korrelerat med framtida lönsamhet. Författarna bakom studien mätte nu 

framtida lönsamhet i Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) och vinst före 

extraordinära poster, till skillnad från ursprungsstudien.  

 

Studier från Asien, närmare bestämt Sydkorea (Choi et al., 2011), visade resultat på att 

det finns svaga samband mellan utdelning och framtida lönsamhet i form av ROA på 

kortare sikt, upp emot ett års tid. Däremot återfanns inget samband på längre sikt. Något 

som framkom genom dessa studier var att det fanns tydligare samband beroende på 

ägarstruktur samt i företag med lägre tillväxt, så kallade mogna företag.  

 

Tidigare forskning har alltså använt diverse olika lönsamhetsmått med blandade resultat. 

Bhattacharya et al. (2003) fann stöd för att pro forma earnings, där EBITDA är det mest 

vanligt förekommande måttet, är mer informativt angående ett företags resultat som 

härleds till kärnverksamheten jämfört med det resultat som presenteras längst ner på 

företagets årsredovisningar. Vidare är ett ytterligare lönsamhetsmått, ROA, 

återkommande i majoriteten av tidigare studier inom problemområdet. Att ROA är ett 

vanligt mått på ett företags lönsamhet får stöd av Barber och Lyon (1996, s. 362) som 

menar att företagets resultat vanligtvis sätts i förhållande till dess tillgångar i samma 

period. 

 

Något som enligt tidigare studier (Nissim & Ziv, 2001, s. 2111) är väldokumenterat sedan 

tidigare, men även undersökts av Lukose och Rao (2010) är huruvida aktiepriset påverkas 

av ändringar i utdelningsnivåer, genom att granska aktiepriset dagarna innan och de 

närmsta dagarna efter tillkännagivandet om utdelning offentliggjordes. Resultaten visar 

tydligt på en positiv korrelation mellan aktiepris och utdelning, vilket tyder på att ett 

informationsvärde finns. 

 

Problemdiskussionen tydliggör problematiken som existerar kring utdelningar, dess 

informationsvärde, och vad dessa kan skicka för signaler till investerare. Ett flertal studier 

har undersökt området med varierade mått på lönsamhet, över olika länder, tidsperioder 

och industrier. Däremot finns ingen entydig slutsats som kan dras utifrån den tidigare 

forskningen. Det kan tänkas bero på ett antal olika anledningar. Kanske finns det tydliga 

skillnader i informationsasymmetri mellan länder, vilket kan bidra till att aktieägares 

reaktioner på utdelningsnivåer skiljer sig. Detta argument stärks av Brealey et al. (2014, 

s. 404), som säger att det finns tydliga skillnader i relationen mellan företagsledning och 

större aktieägare i Japan kontra USA, där Japan generellt har en närmare relation, vilket 

leder till att information i större grad delas med aktieägare och därmed minskar 

asymmetrin. Som en konsekvens av detta påverkas aktiepris i mindre grad av ändringar i 

utdelning jämfört med hur det ser ut i USA.  

 

Vidare finns det även en studie gjord av Wei och Zhang (2014, s. 31) vilken undersöker 

i vilken grad förtroende påverkar marknadens reaktion till oväntade nyheter från ett 

företag. Deras resultat visade att det inom USA finns geografiska områden med olika 

förtroende till näringslivet, vilket påverkade deras reaktioner till ny information. 

Dessutom har Frank och Mayers (1999) funnit att det finns tydliga skillnader i 

ägarkoncentration i USA kontra Europa, där Europa har ett mer koncentrerat ägande. 

Detta visar att aktiemarknader världen över skiljer sig från varandra i många aspekter, på 

Stockholmsbörsen finns exempelvis en stor koncentrerad ägarandel där familjen 

Wallenberg 2001 hade direkt eller indirekt kontroll för nästan hälften av det totala 

marknadsvärdet, genom deras ägande i investmentbolag (Agnblad et al., 2001, s. 229–
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231). Det råder även stora skillnader kring synen på just utdelningar, där kutym för 

frekvensen av aktieutdelningar går från en per år upp till fem utdelningar per år beroende 

på marknaden (Ferris et al, 2007, s. 152–153). Utdelningsfrekvensen bland annat tyder 

på stora skillnader mellan Sverige och länder där tidigare forskning bedrivits. Detta leder 

oss att anta att det till allra högsta grad finns en skillnad till den svenska kontexten, och 

hur svenska investerare reagerar på information och rådande asymmetrin. Till författarnas 

kännedom finns ej heller någon tidigare studie på detta område inom Sverige.  

 

Det skulle i sin tur vara en anledning att göra en studie i Sverige, där företagsklimatet kan 

vara annorlunda från de länder där forskning tidigare bedrivits. Det faktum att majoriteten 

av företagen i OMXS30 förväntas öka utdelning per aktie jämfört med tidigare år (DI, 

2017) gör det än mer aktuellt att diskutera problemområdet i Sverige i dagsläget.  

 

1.3 Problemformulering 

Finns det ett samband mellan en förändring av utdelning per aktie och framtida 

lönsamhet, bland företag listade på svenska aktiemarknaden? 

 

1.4 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns empiriskt 

stöd för ett samband mellan ett företags förändring av utdelningen per aktie och företagets 

framtida lönsamhet mätt i förändring av Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, 

and Amortization (EBITDA) och förändring av Return on Assets (ROA). Om detta 

samband existerar, redogöra huruvida sambandet är positivt eller negativt för att reda ut 

motsägelsefulla studier.  

 

1.5 Praktiskt och teoretiskt bidrag 

Vi upplever att det inom detta forskningsområde idag finns mycket empiriska studier, 

ofta baserat på liknande data, samt studier med samma utgångspunkt men i olika länder. 

Dock känns dessa studier fragmenterade i en större kontext. Resultatet från studien kan 

även tänkas ligga som grund för vidare forskning för att potentiellt inkludera variabeln 

”förändring av utdelning” i modeller inom företagsvärdering eller liknande 

forskningsområden.  

 

Praktiskt kan även resultatet från denna studie hjälpa olika intressenter, dels för 

företagsledare att ha resultatet i åtanke när de bestämmer utdelningsnivåer eller funderar 

på att göra ändringar i trenden kring dem. Dels för investerare såväl institutionella som 

privatpersoner, att beakta och finnas där som beslutsstöd när de analyserar deras 

nuvarande och potentiella investeringar.  

 

1.6 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till inhämtade data från svenska aktiemarknaden, Nasdaq OMX 

Stockholm, företagen av intresse är de som gett utdelning något av åren mellan 2002–

2017. Företag verksamma inom den finansiella sektorn har exkluderats, detta på grund av 

deras unika finansiella struktur som riskerar att skapa brus (Koller et al., 2010, s. 765).   
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2. Metodologi 

Metodologin är viktig för att ge läsarna av studien en bild av det 

teoretiska ramverket som författarna befinner sig i. I detta kapitel 

kommer alltså författarnas förförståelse presenteras och en 

redogörelse av den vetenskapliga metoden läggas fram. 

2.1 Ämnesval 

Författarna av denna studie har gått samma inriktning under utbildningen. Från att ha 

inriktat sig på företagsekonomi under programmets andra år, till att ha riktat in sig på 

finansiering under utlandsstudierna och i slutskedet av programmet ytterligare spetsat 

kompetensen inom finansiering på masternivå. Under programmets sista år fick 

finansieringsstudenterna i uppgift att förbereda en kortare rapport inom ett valfritt ämne 

innanför ramarna av corporate finance. Författarna arbetade redan då tillsammans och 

skrev om signaling theory vilket kommer tas upp i kommande kapitel. I korthet handlar 

denna teori om hur en företagsledning kan nyttja sig av utdelningar för att skicka signaler 

till investerare och spekulanter. Detta var en aspekt av utdelningar som författarna tidigare 

inte tänkt på och genast fann väldigt intressant, att det finns mer till utdelningar än vad 

som möter ögat.  

 

Detta är vad som genast väckte intresset för ämnesområdet, och vid en djupare sökning 

fann författarna att ingen studie gjorts på detta område inom Sverige, och de studier som 

gjorts utomlands var tvetydiga och sade emot varandra. Därav kändes frågan om det finns 

ett samband mellan utdelningsförändringar och framtida lönsamhet båda relevant och 

intressant. 

 

2.2 Förförståelse 

Vid genomförandet av en studie, kommer det i processen från början till slut att 

uppkomma situationer där en tolkning är nödvändig. Hur individerna som genomför 

studien tolkar något, hur de applicerar en metod eller dylikt, är inte homogent mellan alla 

individer. Denna skiljaktighet kan enligt Thurén (2007, s. 59) attribueras till att vi alla 

besitter olika kunskap om olika ting. Vi har förvärvat olika erfarenheter längs vägarna vi 

gått i livet, detta leder till att alla besitter olika förförståelse. I kontexten av denna studie 

har författarna löpande under arbetet försökt att väl motivera valet av teorier och hur 

författarna tolkat dessa, ämnesvalet är motiverat ovan, och nedan kommer det författarnas 

tidigare kontakt med ämnet att klargöras.  

 

Som tidigare nämnt har författarna gått en närmast identisk utbildning på Umeå 

Universitet, båda har här gått civilekonomprogrammet (CEP) vid Handelshögskolan, 

inriktat sig på företagsekonomi B, läst till extra statistik, studerat finance and control vid 

utomlandsstudier. I slutskedet har fokus lagts på finansiering. Under dessa fyra år på 

Handelshögskolan har båda författarna berört diverse ämnen kopplade till corporate 

finance och företagsekonomi brett där utdelningar och lönsamhet tagits upp i olika 

kontext. Dock har de flesta synsättet på utdelningar i dessa olika kurserna varit mer 

statiskt, och tagit upp det som ett instrument för att fördela vinstmedel till aktieägare, inte 

lika spekulativt som denna studien behandlar dem. Som Thurén (2007, s. 60) säger är det 
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viktigt att författaren fortsatt är objektiv och till högsta grad åsidosätter eventuella 

värderingar som kan locka att styra studien i en viss riktning. Författarna till denna studien 

har utöver denna tidigare nämnda akademiska erfarenhet ingen annan koppling till ämnet 

för denna studie. Ingendera har idag placeringar i aktier eller besuttit en position i en 

företagsledning. Författarna ser detta som en fördel, då detta låter dem att till en hög grad 

vara neutral till utfallet av studien och ej ser någon vinning i att försöka styra resultatet åt 

ett eller annat håll. Slutligen ger författarna ett löfte till läsarna att utesluta all medveten 

bias och eventuella personliga värderingar, för att skapa en så trovärdig studie som 

möjligt.  

 

2.3 Verklighetssyn 

Verklighetssynen är ett begrepp inom ontologin vilket betyder läran om varandet. Som 

namnet antyder behandlar detta ämnet om vad som existerar och vad det innebär att något 

existerar. Inom ontologin finns det en rad olika uppfattningar och tolkningar vissa som 

kan grupperas tillsammans. Bryman (2011, s. 36) tar upp två av dessa som kan sägas vara 

något av varandras motpoler, dessa två synsätt är objektivism, och konstruktionism. Enligt 

objektivismen är verkligheten densamma oavsett om den betraktas eller ej, de sociala 

företeelserna går inte att påverka. Därav är det även möjligt att undersöka fenomen utan 

att påverka utfallet. Saunders et al. (2012, s. 131) talar även om objektivism, och menar 

att du inom detta universum kan generalisera till den större populationen. 

Konstruktionismen menar däremot att sociala fenomen inte existerar som något yttre, utan 

att till allra högsta grad beroende av de individer som interagerar med dem. Detta innebär 

att verkligheten inte är statisk, utan utvecklas och omvandlas. (Bryman, 2011, s. 37) 

 

Då studien ämnar undersöka för ett samband inom en större population, att sambandet 

analyseras och fastställs med hjälp av att tolka empiriska data, så anses objektivismen 

mest lämplig. Relevansen av att fastställa verklighetssynen, är att det är nära kopplat till 

vad som sedan betraktas som kunskap, alltså vad vi anser vara den vetenskapliga 

kunskapen, vilket är viktigt att fastställa för att kunna besvara studiens frågeställning med 

en trovärdig metod. Rodney Åsberg (2001, s. 27) beskriver detta som ”bestämningar om 

tillvarons grundkaraktär är av a-priorikaraktär; de utgör en slags definition av den ram för 

tänkandet inom vilket kunskapen både skapas och framstår som meningsfull.”  

 

2.4 Kunskapssyn 

Kunskapssynen, eller epistemologi, är läran om kunskap. Denna läran handlar om vad 

som är säker kunskap, alltså en kunskap som är tillförlitlig, giltig, och relevant. Likt 

ontologin finns det en många olika tolkningar och syner på epistemologi, men Bryman 

(2011, s. 32) tar även upp två olika syner som är motpoler. Dessa två synsättet är 

positivism, och hermeneutiken. Positivismen kan sägas vara förklarande, den går i hand 

med objektivismen ovan, och menar att verkligheten kan studeras, forskaren är oberoende 

och objektiv i dess inblandning, empirin eller observerandet är här grunden för kunskap. 

Hermeneutiken är tvärtom förstående, som ovan likt konstruktionismen, verkligheten 

tolkas av forskaren och dennes rationella argumenterande, och därutav kommer all 

kunskap utifrån detta att vara subjektiv. (Bryman, 2011, s. 30; Åsberg, 2001, s. 10) Denna 

studiens syfte är som tidigare nämnt att undersöka huruvida ett samband existerar med 

hjälp av empiriska data, vilket snabbt kan kopplas till positivismens synsätt. Praktiska 

tillvägagångssättet kommer utformas, data kommer insamlas och analyseras, slutsatser 

kommer att dras med så hög objektivitet som möjligt.  
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2.5 Angreppssätt 

När en studie genomförs kommer den alltid att innehålla både teori, samt empiri, och 

mellan dessa måste det finnas en koppling. Hur dessa två delar är kopplade kan beskrivas 

som studiens angreppssätt. Bryman (2011, s. 26) tar upp två stycken sätt, den deduktiva 

samt den induktiva ansatsen, varpå Saunders et al. (2012, s. 145) fyller ut med en tredje, 

den abuktiva ansatsen, vilket är en kombination av de föregående. 

 

En deduktiv ansats är enligt Bryman (2011, s. 26) den vanligaste ansatsen idag inom 

samhällsvetenskapen. Den utgår från rådande och tidigare insamlad kunskap inom ett 

område, varpå forskaren formar ett antal hypoteser denne tror kan stämma, för att sedan 

utsättas för en empirisk granskning med hjälp av exempelvis statistisk inferens. Detta 

innebär att en rigorös teorigenomgång är första steget i studien för att sedan ställa upp de 

hypoteser som skall prövas, och detta kommer styra datainsamlingen. Den induktiva 

ansatsen kan däremot sägas vara bakåtvänd jämfört den deduktiva, alltså utgår från 

datainsamlingen från området vilket studerats, för att sedan med hjälp av dessa dra 

slutsatser och utvecklar en teori. (Bryman, 2011, s. 28) Abuktiva ansatsen, utgår från 

samma ansats som den induktiva, alltså att empirin kommer innan teorin, men att 

forskaren i processen även för in teori som hjälpmedel i slutledningen, forskaren rör sig 

alltså mellan teori och empiri (Saunders et al., 2012, s. 145). 

 

Denna studien är djupt baserad på ett brett antal olika teorier inom diverse områden, samt 

har sökt stöd från tidigare liknande studier, vilket gör studien präglad av den deduktiva 

ansatsen. Studien har gått från teori, till hypoteser, till empiri, till slutsats och återkopplat 

till den initiala teorin.  

  

2.6 Forskningsstrategi 

Inom vetenskaplig metod är de flesta akademiker överens om att en studie kan placeras 

inom två övergripande forskningsstrategier, den kvantitativa forskningen, den kvalitativa 

forskningen eller en kombination av båda två. En vanlig beskrivning av dessa två metoder 

är att kvantitativa metoder endast handlar om kvantifiering, alltså att kvantitativa forskare 

mäter fenomen, medan kvalitativa ej gör detta. Bryman (2011, s. 40) går djupare än denna 

beskrivning och berättar vidare att dessa metoder ofta även skiljer sig kring den 

kunskapsteoretiska inriktningen, dess syn på verkligheten, och vilken roll teorier har i 

forskningen. Han menar att de kvalitativa studierna generellt kan sägas vara av induktiv 

natur, vilket innebär att de studerar ett fenomen och utifrån vad som observeras, så 

konstruerar de en teori, teorin föds alltså från skeendet. Detta medför även naturligt ett 

tolkande synsätt, alltså hur individerna tolkar och förstår den sociala verkligheten, samt 

att verkligheten är konstant föränderlig efter hur individerna som fyller den uppfattar den. 

Den kvantitativa forskningen har däremot en syn på forskningen som ett verktyg för att 

pröva teorier, alltså en deduktiv ansats. Generellt kan det även sägas ha en syn på kunskap 

likt positivismen, vilket innebär att det som är replikerbart och går att förutsäga är det 

som kan kallas för kunskap. (Bryman, 2011, s. 539) 

 

Syftet med denna studie är som tidigare nämnt att undersöka huruvida det går att finna ett 

empiriskt samband mellan framtida lönsamhet och en utdelningsförändring, vilket det 

idag finns teorier som talar både för och emot, detta ger studien en deduktiv ansats. 

Studien är även genomförd på sådant sätt att en generalisering för populationen är möjlig. 
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Detta medför att författarna bedömer en kvantitativ forskningsstrategi som den mest 

lämpade i detta fall, vilket även är en ansats tidigare liknande studier nyttjat. 

 

2.7 Litteratursökning 

Från det att studien påbörjades till dess att sista slutsatsen blivit dragen, har författarna 

behövt fördjupa kunskaper inom områden som statistik, vetenskaplig metod, såväl som 

corporate finance och företagsekonomi. Under denna litteratursökning har främst haft 

Umeå Universitetsbiblioteks (UB) databaser nyttjats, men till viss mån även Google 

Scholar och kurslitteratur från tidigare kurser som berört områden av intresse. De av UB:s 

databaser som huvudsakligen sökts i är Business Source Premier, Science Direct 

Economics, Eikon (Thomson Reuters) och Academic Search Elite.  

 

Till största möjliga grad har artiklar vilket är peer-reviewed nyttjats, alltså granskade av 

sakkunniga, detta för att öka tillförlitligheten hos dessa och därav även tillförlitligheten 

av denna studien. Det är även huvudsakligen från dessa artiklar som författarna sedan gått 

in och kollat upp artiklarnas källor, för att vidare kunna få en djupare förståelse av det 

fenomen som studerats eller fördjupats, och kunna identifiera primärkällan för teorin. 

Detta är även motivationen till att vissa av källorna för studien är publicerade så tidigt 

som under 1950-talet. Framförallt har artiklar från vetenskapliga tidskrifter skrivna på 

engelska använts, då den mest framträdande och aktuella forskningen kan sägas 

presenteras där. Ett axplock av de sökord som nyttjats för att hitta den litteratur som varit 

relevant för studien är: ”Payout policy”, ”Abnormal performance”, ”pro forma 

earnings”, “Dividend policy”, “Dividends”, “Dividends and profitability”, “Dividend 

change”, “Signaling Theory”, “Life Cycle Theory”, “Market efficiency”. 

 

2.9 Källkritik 

Thurén (2013, s. 7) beskriver utförligt och enkelt källkritik som summan av fyra 

beståndsdelar, som tillsammans bilder en metod för att bedöma sanningshalten av något. 

Dessa fyra beståndsdelar eller kriterier är: äkthets-, tidssambands-, oberoende-, och 

tendensfrihetskriteriet, vilket kortfattat kommer redogöras nedan. 

 

Äkthetkriteriet beskriver Thurén som motsatsen till förfalskning, alltså att innehållet i 

den refererade källan faktiskt har belägg för det den påstår. Detta kriteriet är ett som är 

väldigt tidskrävande och svårt att bekräfta, då det skulle medföra exempelvis att tidigare 

studier replikeras och på så vis verifieras. Metoden som författarna här har använt är att 

för den viktiga fakta och teorisökning vända sig till artiklar och studier vilket är peer-

reviewed, vilket medför att andra oberoende experter på området har granskat dess äkthet. 

Det har även i denna studien refererats till digitala källor, dessa har dock huvudsakligen 

innehållit fakta i form av bakgrundsinformation som inte ligger till grund för analysen, 

eller digitala källor från myndigheter och organisationer som exempelvis Kungliga 

Vetenskapsakademien. 

 

Tidssambandskriteriet beskrivs som att trovärdigheten i en källa är kopplat till hur pass 

samtida den är, om informationen som eftersöks är av stor vikt eller kräver ett stort djup, 

så är detta kriteriet av ännu större relevans. (Thurén, 2013, s. 7) För att kontextualisera de 

valda teorierna har denna studien haft som ambition att använda både av 

förstahandskällor, när teorierna först formulerats, men sedan även nyare forskning inom 

teorierna som bygger vidare och omformar dessa.  
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Oberoendekriteriet innebär att källan som nyttjas till allra största grad bör vara en 

förstahandskälla, alltså inte referera till tidigare källor för påståendet eller den fakta som 

är intressant. Thurén (2013, s. 8) beskriver problematiken i andrahandskällor att 

påståendena traderas, alltså förvanskas allt eftersom de refereras, och budskapet tappas 

eller förvrids. I denna studie har de teorierna som tillämpats huvudsakligen refererats till 

förstahandskällan, för att sedan följa upp denna med ny forskning. Till viss mån har även 

andrahandskällor nyttjats för enkelhet och att det helt enkelt inte fanns någon annan utväg, 

som exempelvis vid datainsamlingen, då all finansielldata hämtats ifrån Eikon istället för 

att gå in i över 3000 stycken olika årsredovisningar.  

 

Tendensfrihetskriteriet innebär slutligen att källan bör vara opartisk, alltså inte ha några 

incitament för att vilseleda läsarna och ge en oriktig bild av något. Exempel på sådana 

incitament är personliga, ekonomiska eller politiska. (Thurén, 2013, s. 8) Med detta 

kriterium i åtanke har författarna här försökt som tidigare nämnt fokusera på peer-

reviewed artiklar, samt lagt större vikt på artiklar med välrenommerade forskare som har 

flertalet publikationer bakom sig, då detta torde minska risken för några vilseledande 

incitament.  

 

2.10 Sammanfattning av metodik 

För att kort och koncist summera metodiken har de valda ståndpunkterna och metodvalen 

sammanställts i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av Metodik 

Verklighetssyn Positivism (förklarande) 

Kunskapssyn Objektivism 

Angreppssätt Deduktivt ansats 

Forskningsstrategi Kvantitativ metod 
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3. Teori 

Teorikapitlet kommer bland annat att ge läsaren en referensram för 

den teoretiska grund som ligger bakom problemområdet studien ämnar 

redogöra. Därav kommer först teorierna som berör området 

presenteras, följt av en genomgång av tidigare närliggande studier 

inom detta område. Slutligen kommer den statistiska modellens 

variabler att motiveras med hjälp av teori.  

3.1 Referensram 

3.1.1 Signaling Theory 

Michael Spence (1973) var en av de första ekonomerna att introducerade begreppet 

signaling till litteraturen, i hans artikel Job Market Signaling. Spence studerade 

fenomenet inom kontexten av jobbrekrytering, och informationsgapet mellan 

rekryteraren och den jobbsökande som existerar på de flesta arbetsmarknaderna. 

Kompetensen hos potentiella rekryter är sällan självklar, och det tar tid innan den visar 

sig, då den nyanställde ofta måste lära sig jobbet och gå igenom kostsamma och 

tidskrävande utbildningar. Faktumet att den verkliga kompetensen hos en arbetssökande 

inte går att förutspå leder till att beslutet av vem ett företag anställer görs under osäkerhet 

(Spence, 1973, s. 356). Det Spence observerade var att jobbsökande kan signalera dess 

kompetens till företag genom att erhålla en akademisk examen, genom att göra detta 

minskar den arbetssökande informationsasymmetrin kring hens kompetens och visar sig 

som ett mer attraktivt val. En högre akademisk utbildning ses i de flesta fall som något 

kvalificerande, men är inget som kommer gratis. Kostnaden för detta, både den direkt 

monetära samt kostnaden i form av tid, är något som Spencer (1973, s. 358) kom att 

benämna som signaling costs. Grunden till signaling theory ligger alltså i att det råder 

informationsasymmetri mellan två parter, ett fenomen som måhända låter självklart, men 

har lett till ett Nobelpris (Kungliga Vetenskapsakademien, 2001). Stiglitz (2002, s. 469), 

en av de tre nobelpristagarna, tillsammans med Michael Spence som tidigare nämnts, 

beskriver att informationsasymmetri är fenomenet när olika individer, vet olika saker om 

samma ämne. Akademiker som Miller, Modigliani och Fama har länge byggt modeller 

och formulerat hypoteser som bygger på antagandet att marknader kan vara perfekt 

effektiva. Alltså att alla besitter samma information, eller att den låga grad av asymmetri 

som existerar ej påverkar beteendet av parterna på marknaden, så modellerna under detta 

antagande accepterades (Stiglitz, 2000, s. 1443).  

 

Stiglitz (2000) identifierade två olika typer av information där asymmetrin är av extra 

intresse speciellt applicerbart i den finansiella kontexten, information om kvalité och 

avsikt. Det Stiglitz menar är att det finns situationer när mottagaren av en 

informationssignal inte har information om den underliggande kvalitén eller motivet 

bakom signalen. Exempelvis om ett företag höjer dess utdelning, kvalitén i denna 

situation tolkas då som hur välmående företaget är och potentialen för lönsamhet till 

investerare. Motivet bakom en utdelningsförändring, kan exempelvis vara att företaget 

lider av likviditetsproblem eller att de har goda möjligheter att återinvestera kapitalet. Det 

är denna typ av informationsasymmetri som signaling theory menar kan minskas med 

hjälp av signaler. Denna rapport kommer i huvudsak fokusera på om det finns något 

informationsvärde för kvalité i utdelningsförändringar.  



 

11 

 

 

Spences studie öppnade upp för studier från ett nytt perspektiv inom flertalet områden, 

allt från antropologi, till finansiering, och Human Resources (HR). Connelly et al. (2011, 

s. 44) har i deras litteraturstudie på området identifierat en gemensam signaling 

environment (se figur 1), bestående av fyra tidsperioder och komponenter för hur en 

signal skickas ut. 

 

Signaler eller signaleraren, är i denna studie företagsledningen, i ett mer generellt 

perspektiv insidern, som besitter information som inte är allmänt känt, men som 

allmänheten skulle kunna dra nytta av. Som Connelly et al. (2011, s. 45) beskriver det, 

signaleraren besitter information som ger dem ett privilegierat perspektiv angående 

kvalitén på det underliggande instrumentet (företaget, produkten, individen).  

 

Signal eller signalen, är det som outsiders till signaleraren snappar upp till följd av ett 

agerande från insiders. Denna signal kan tolkas som både positiv eller negativ beroende 

på vad för agerande det är. Generellt kan det sägas att positiva signaler ofta är medvetet 

agerande från signaleraren för att minska informationsasymmetrin, medan negativa 

signaler ofta uppkommer som en bieffekt till en nödvändig handling. Exempel på detta är 

när ett företag köper tillbaka dess aktier, och skickar signaler om att aktien är 

undervärderad och tyder på framtida lönsamhet (Constantinides & Grundy, 1989; Louis 

& White, 2007). Medan en nyemission för att finansiera ett nytt projekt kan sända signaler 

om att företagsledningen anser att aktien är övervärderad (Myers & Majluf, 1984, s. 204).  

 

Receiver eller mottagaren, står i denna modell generellt inför ett val där beslutet baseras 

på en osynlig eller oviss egenskap som mottagaren efterfrågar, som tidigare nämnt ofta 

benämns kvalité i dessa modeller. Signaleraren försöker alltså med deras agerande och 

signal få mottagaren att välja den bland dess alternativ, vilket onekligen leder till en 

intressekonflikt. Anledningen för denna intressekonflikt är att signaleraren har ett 

incitament att skicka ut falska signaler om dess kvalité för att mana mottagaren att agera 

på signalen under falska antaganden.  

 

Feedback beskriver Connelly et al. (2011, s. 61) som processen när signaleraren 

utvärderar hur pass effektiv signalen är och kan anpassa den vid framtida agerande. De 

illustrerar detta med ett exempel om en öltillverkare som genom dess prissättning försöker 

signalera en god smak (kvalité), konsumenternas (mottagarna) villighet att betala det 

Figur 1. Schematisk bild över Signaling Environment.  

Källa: Connelly et al. (2011) 
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priset för produkten skickar då feedback till producenten (signaleraren) och låter dem 

utvärdera dess prissättning.  

 

Denna feedback kan dock utvidgas och omfatta feedback för mottagaren att utvärdera till 

vilken grad som signaleraren kunde leva upp till deras efterfrågade kvalité. Om inte, 

kommer troligtvis signaleraren att lida av att mottagare allt mer ser dem som ett 

lågkvalitativt val. 

 

Detta står som den centrala teorin för studien, då den ämnar undersöka huruvida 

utdelningsförändringar potentiellt innehåller information kring framtida lönsamhet. Detta 

är något som enligt Allen och Michaely (2014) finns två informationsgap som empiriskt 

kan studeras. (1) En oväntad ökning (minskning) av utdelningen kommer följas av en 

snabb ökning (minskning) av aktiepriset. (2) En ökning (minskning) av utdelningen 

kommer att följas av en ökning (minskning) av framtida vinster. Varav (2) kommer att 

fokuseras på i denna studie, dessa kommer diskuteras djupare i kapitel 3.3 gällande 

tidigare studier.  

 

3.1.2 Life-Cycle Theory 

Under tidigt 70-tal presenterade Mueller (1972) en teori vilken ämnade förklara 

maximering av lönsamhet och huruvida företagsledningar lägger störst vikt på tillväxt 

eller lönsamhet. Tidigare forskning inom området hade misslyckats med att ta fram en 

entydig slutsats, dock framgick att det berodde på investeringsmöjligheter samt hur 

gammalt företaget var. Mueller presenterade därmed en teori om att företag befinner sig 

i en livscykel och stöd för att företagsledningar ofta söker tillväxtmöjligheter, på 

bekostnad av aktieägares bekostnad. Grundprincipen i livscykelteorin är att ett företag 

eller en industri under tidiga år befinner sig i en tillväxtfas med innovationer samt flertalet 

lönsamma projekt tillgängliga. Med tiden utvecklas en hårdare konkurrens vilket leder 

till färre möjligheter för lönsamma projekt. I takt med att företaget mognar med mindre 

antal lönsamma projekt tillgängliga bör en ökad andel av vinsten gå till utdelningar, 

åtminstone om företaget vill maximera aktieägarnas välmående. Företagets livscykel kan 

beskrivas som en S-kurva där lönsamhet minskar med tiden.  

 

Mueller (1972, s. 202–205) argumenterade för att om företagsledningens motiv var att 

maximera värdet för aktieägarna bör företagen ha en tydlig utdelningsstrategi efter 

investeringsmöjligheter. I takt med att färre lönsamma projekt finns tillgängliga bör en 

större del av vinsten gå till aktieägarna. Med tiden, när företaget växer blir det allt mer 

uppdelat i autonoma divisioner som rör sig allt längre från företagets kärnverksamhet, 

vilket bidrar till en minskad intern effektivitet i företaget. För att undvika detta, om 

företagets motiv är att maximera värdet för aktieägarna, är att dessa divisioner blir till 

spin-off enheter med en egen företagsledning, så att företagen blir av en mer lätthanterlig 

storlek. I realiteten har det enligt Mueller (1972, s. 205) visat sig att företag inte agerar på 

det sättet, vilket han använder som argument för att företagsledningar generellt sett 

snarare eftersträvar tillväxtmöjligheter. Företagsledningar i stora, mogna företag äger 

generellt inte tillräckligt med aktier själva, vilket leder till att incitament av att uppnå hög 

status och makt i form av tillväxt och storlek på företaget snarare än att maximera 

lönsamhet. Detta kan kopplas ihop med empire building, vilket är en del av agentteorin 

som beskriver att företagsledare eftersträvar överdriven tillväxt samt överinvestering för 

att uppnå just status, makt samt ökad kompensation (Hope & Thomas, 2008, s. 6). Några 

uppenbara skillnader av detta är att det blir fler investeringar i projekt, även mindre 
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gynnsamma, samt större tillväxt men på bekostnad av lägre utdelningar och ett lägre 

marknadsvärde.   

 

Likt Miller och Modigliani (1961) visar Mueller (1972, s. 207) matematiskt att det för 

aktieägare inte finns någon skillnad i värde att få en krona i utdelning jämfört med en 

krona återinvesterat i företaget, om företaget ämnade att maximera aktieägarnas 

välmående. En hypotes i studien var därmed att undersöka aktieägares attityd mot 

utdelningspolicyn. Om avkastningen från en investering är högre än vad en aktieägare 

kan tänkas avkasta generellt, utanför företaget, borde en investerad krona föredras 

framför en krona i utdelning och vice versa. Detta leder till att om fallet var att alla företag 

eftersträvade aktieägares välmående borde aktieägare antingen föredra en investerad 

krona eller eventuellt vara likgiltig till återinvestering kontra utdelning. Tidigare 

forskning har dock visat att som utgångspunkt föredrar aktieägare utdelning framför 

återinvesteringar i företaget. 

 

Enligt Mueller (1972, s. 209) tenderar en typisk aktieägare att vara mer intresserade av 

hur ett företag presterar på kort sikt utan att vara särskilt oroade för långsiktiga planer. 

Ett företag som går igenom faserna gradvis under en längre tid, där inga drastiska 

ändringar i utdelningar sker, kan därför gå obemärkt förbi hos aktieägarna. Det faktum 

att ingen större förändring i utdelning sker, genom en stabil långsiktig utdelningspolicy, 

leder till att företaget kan gå mot att maximera tillväxt framför aktieägarnas välmående 

då utdelningspolicyn ej ökar i samband med att företaget mognar.  

 

I en undersökning av Friend och Puckett (1964, citerad i Mueller 1972, s. 211–214) 

prövades en hypotes om att mogna företag överinvesterar för att uppnå ökad tillväxt, 

vilket leder till att aktieägarna föredrar utdelning framför balanserade vinstmedel. Genom 

att skapa en regressionsanalys av aktiepris, utdelning och balanserade vinstmedel 

uppdelat för olika industrier kom de fram till att i tre av fem undersökta industrier 

föredrogs utdelning men i de två övriga var aktieägarna likgiltiga. I kemiska-, mat-, och 

stålindustrin, vilka beskrivs som mogna industrier med begränsad tillväxt visade sig vara 

de industrier där utdelning föredrogs, vilket är i linje med Muellers hypotes om att 

företagsledningar i mogna företag prioriterar tillväxt framför aktievärde. 

 

Tidigare forskning har enligt Mueller (1972, s. 211) funnit stöd för att investerare har 

olika preferenser med avseende på utdelningspolicy. Exempelvis i växande företag ser 

investerare gärna att företag investerar de balanserade vinstmedel i projekt med positiv 

diskonterad framtida lönsamhet, och kan därför tänkas vara mindre känsliga mot 

förändringar i utdelning. Som utgångspunkt i teorin i enlighet med “Bird in hand theory” 

(se kapitel 3.1.5), värderar aktieägare en krona i utdelning högre framför en krona i 

balanserade vinstmedel, men eftersom växande företag har mer lönsamma projekt 

tillgängliga finns det stöd för att investerare är mindre känsliga mot en förändring i 

utdelning (Farma & French, 2001, s. 15–17). I mogna industrier däremot där färre 

lönsamma projekt finns tillgängliga föredrar investerare utdelning framför balanserade 

vinstmedel och ser därför helst en hög utdelningsnivå i företaget. 

 

3.1.3 Dividend Irrelevance Theory 

En av de första och mest välkända teorierna kring betydelsen av utdelningar är Miller och 

Modiglianis (1961) verk som kom att kallas Dividend Irrelevance Theory. Den effekt som 

utdelningar visat sig ha på aktiepris är av intresse för företagsledning såsom investerare. 
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Det som författarna bakom teorin strävade att uppnå var en entydig slutsats av 

utdelningspolicy och värdering av aktier. Tidigare empirisk forskning har enligt Miller 

och Modigliani ställt sig frågan huruvida företag med hög utdelning konsekvent säljs till 

ett premiumpris i förhållande till de företagen med lägre utdelningsnivåer. De har även 

ställt sig frågan kring existensen av en optimal utdelningsnivå om så är fallet, men utan 

framgång.  

 

Miller och Modigliani bygger upp studien i diverse sektioner, där de först utgår en perfekt 

marknad, utan transaktionskostnader, informationsasymmetri och skatter. Det finns en 

rad olika aktievärderingsmodeller som använder sig av olika variabler för att räkna fram 

ett aktievärde, och Miller och Modigliani (1961, s. 415–420) visar matematiskt att under 

dessa antaganden om en perfekt marknad har utdelningsnivå ingen inverkan på aktiepris, 

oberoende om det är en modell baserad på vinster och framtida investeringsmöjligheter 

eller utdelning och tillväxt. 

  

I takt med att antaganden om fullständig information och perfekt marknad byts ut mot 

ovissheten som existerar i den verkliga världen går variabler i aktievärderingsmodeller 

från givna siffror till okända variabler. Diskonteringsräntan kan till exempel i realiteten 

skilja sig från investerare till investerare då den baseras på förväntad avkastning. Däremot 

visar Miller och Modigliani (1961, s. 427–430) även här att utdelningspolicy inte har 

någon inverkan på företagets värde och därmed aktiepriset. Ett av deras antaganden i 

världen där ovisshet existerar är att samtliga aktörer är rationella och agerar på samma 

sätt utifrån den informationen som finns tillgänglig, vilket inte lämnar något utrymme för 

spekulation.  

 

Avslutningsvis släpper Miller och Modigliani (1961, s. 430–431) helt på antagandet om 

en perfekt marknad och rationalitet. I en värld där aktörer faktiskt har olika preferenser 

gällande utdelning och realisationsvinster. En värld där en ändring i utdelningsnivå visat 

sig följas av en ändring i aktievärde hos företag, vilket ofta bygger på just spekulation 

(Brealey et al. 2014, s. 404). Fenomenet kallar Miller och Modigliani för 

informationsinnehållet av utdelningar, där investerare tolkar en ändring i utdelningsnivå 

som att företagsledningen ändrat deras syn på framtida lönsamhet. Miller och Modigliani 

menar att det är när ett företag ändrar sin utpräglade utdelningsnivå eller avviker från en 

långvarigt stabil utdelningsnivå som ger utrymme för spekulation, vilket stöds av Lintner 

(1956) med sin teori om dividend smoothing.  

 

3.1.4 Dividend Smoothing   

John Lintner (1956) var en av de första ekonomerna bakom idén att företagsledningar 

gärna undviker drastiska ändringar i utdelningar, vilken kom att kallas Dividend 

Smoothing. Lintner (1956, s. 99–100) observerade i sitt verk en viss konservatism hos 

aktieägare, där de föredrar en stabil eller gradvis växande utdelningsnivå. Flertalet 

företagsledningars svar på detta blev därmed att undvika att höja utdelningar om det finns 

en risk att den nya utdelningsnivån inte kan upprätthållas i framtiden.  Beteendet mellan 

aktieägare och företagsledning resulterade i ett konsekvent utdelningsmönster, med 

stabiliserade utdelningsnivåer vilket reducerar mindre riskbenägna aktieägares 

reaktioner. Aivazian et al. (2006) beskriver att Lintners modell om stabilisering av 

utdelningsnivåer reducerar agentproblem såväl som signaleringsproblem mellan 

aktieägare och företag.  
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Fischer Black (1976) utvecklade i sin artikel Dividend puzzle tidigare idéer om 

utdelningar och deras informationsinnehåll. Black beskrev att företagsledningar generellt 

har tendenser att ge ut positiva nyheter kring företaget snabbt medan mindre gynnsamma 

nyheter förhalas. Detta medför att investerare har anledning att vara misstänksamma mot 

de nyheter som företagen går ut med, vilket kan bidra till en ökad informationsasymmetri. 

Enligt Black (1976), med stöd av Lintner (1956), bidrar det faktum att företag i stor 

utsträckning endast höjer utdelning om de tror sig ha goda framtidsutsikter till utrymme 

om spekulation hos aktörer. Likt vad Miller och Modigliani (1961) beskriver finns ett 

informationsvärde i utdelningar. Black (1976) menar att om företagsledningens syn på 

framtiden är pålitlig kan utdelningspolicy inkludera information som annars är dold för 

aktörer.  Däremot, om utdelningar hålls på en restriktiv nivå, med stabila utdelningsnivåer 

minskar utrymmet för spekulation. Enligt Brealey et al. (2014, s. 404) är investerare ej 

särskilt brydda angående själva nivån på utdelningen, utan det är snarare ändring i 

utdelning som oroar och leder till spekulation om framtiden. Det är i linje med vad 

tidigare forskning kommit fram till, att ett stabilt utdelningsmönster reducerar 

signaleringsproblem som kan uppstå av företags utdelningar. 

 

Av det faktum att ändrad utdelningsnivå följs av spekulation leder en ökad utdelningsnivå 

till ett högre aktiepris, på samma sätt som, logiskt nog, en minskad utdelningsnivå följs 

av en nedgång i aktiepris. Black (1976) menar att det endast är när spekulationerna visar 

sig spegla en sann bild av företaget som ändringen i aktiepriset blir permanent. Om 

företaget exempelvis sänker utdelningen av skatteskäl hos aktieägarna leder den 

minskade utdelningen endast till ett temporärt fall i aktiepriset. 

 

3.1.5 Bird-in-Hand Theory 

Myron Gordon (1963) samt John Lintner (1962) lade grunden till den teori vilken kom 

att kallas Bird-in-Hand theory. Både Gordon och Lintner valde att utmana Miller och 

Modiglianis (1961) typiska värld där investeraren är rationell och alla aktörer därmed 

agerar på samma sätt utifrån informationen som finns tillgänglig.  

 

Gordon (1963) menar att i själva verket finns en stor osäkerhet i framtida aktiepris, även 

om aktiepriset inte bör påverkas av utdelningsnivån. På grund av osäkerheten i framtida 

aktiepriset är det logiskt att en investerare föredrar utdelning framför att se pengarna bli 

återinvesterade i företaget, utan att agera irrationellt. Det är enligt Gordon (1963, s. 269) 

alltså på grund av investerarens riskaverta natur samt den större säkerheten som finns i 

utdelningar som leder till olika preferenser gällande utdelning och kapitalvinster. Vidare 

menar Gordon (1963, s. 269-270) att det leder till att utdelningsnivån faktiskt har en 

påverkan på aktiepris. Då grundprincipen är att en investerare föredrar utdelning leder det 

till att aktier med en högre utdelningsnivå säljs till ett premiumpris. 

 

Även John Lintner (1962) var skeptisk till den rationella världen där alla aktörer agerar 

lika på informationen som finns. Dels menade Lintner (1962, s. 255) att investerare visar 

upp mera riskaverta beteenden då de generellt ämnar diversifiera aktieportföljer. Vidare 

förklarar Lintner att variansen i aktiers värde visat sig vara betydligt mer volatil än 

variansen hos utdelningar, vilket kan ge preferenser för utdelning med betoning på lägre 

risk. Eftersom kapitalvinster anses vara mer riskfyllt än utdelning förväntar sig 

investerare en högre kompensation om utdelning uteblir eller reduceras, vilket i sin tur 

sätter press på företaget med ökad tillväxt. En hypotes blir alltså att om företaget sänker 

utdelningen behöver företagets tillväxt vara större än utdelningsminskningen för att 
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kapitalkostnaden ej ska öka (Lintner, 1962, s. 255–257) När transaktionskostnader, 

skatteskillnader och räntor kommer in i bilden leder det, enligt Lintner (1962, s. 267–

268), till att skilda preferenser mellan utdelning och kapitalvinster blir ännu tydligare. I 

och med att utdelning samt kapitalvinst beskattas olika, i form av inkomstskatt respektive 

kapitalskatt kan det finnas olika preferenser av skatteskäl. Med anledning av 

transaktionskostnader som följd av aktieemissioner, vilket gör det billigare för företag att 

skuldsätta sig för investeringar, föredrar investerare hög utdelning och skulder framför 

lägre utdelning och eget kapital (Lintner, 1962, s. 267).  

 

Grundprincipen med Bird-in-hand theory är att utdelningsnivå faktiskt har en betydelse 

hos aktieägare, av det skäl att det finns en större osäkerhet med kapitalvinster. Namnet på 

teorin kommer från det kända citatet ”A bird in the hand is worth two in the bush”, vars 

svenska översättning lyder ”En fågel i handen är bättre än tio i skogen”. Innebörden av 

citatet är att det är mer lönsamt att ha en mindre andel av något säkert, än att ha 

möjligheten att få mer av något, men löpa risken att förlora det.   

 

3.1.6 Lönsamhet 

Lönsamhet är ett mått vilket gemene man kan tänkas se som något endimensionellt, det 

är resultatet vilket syns på sista raden i årsredovisningen, enkelt och okomplext. De som 

besitter grundläggande kunskap inom företagsekonomi vet dock troligen att lönsamhet är 

något betydligt mer komplext än så. Det finns en mängd olika metoder för att beräkna 

och framställa lönsamhetsmått som är olika lämpliga för vilken kontext de skall tolkas i. 

I detta kapitel kommer denna studies valda definition av lönsamhet tas fram och motiveras 

utifrån tidigare studier och litteratur. 

 

Barber och Lyon (1996, s. 361–362) menade på att tidigare forskning använt sig av vinst 

per aktie som ett mått för lönsamhet. Däremot identifierade de ett mönster, att forskningen 

börjat röra sig alltmer mot att istället undersöka rörelseresultat (EBIT), vilket Barber och 

Lyon såg fördelar med. Eftersom att ett företags prestation kan bli snedvriden av poster 

som ovanliga föremål, skatter och minoritetsintresse ger EBIT en mer rättvis bild av 

produktiviteten. Företag som ändrar kapitalstruktur ändrar därmed sina räntekostnader, 

vilket påverkar vinst men ej EBIT. Det är även av fördel att ej använda måttet per aktie, 

eftersom det kan ändras över året genom till exempel aktiesplittar, vilket kan vilseleda 

resultatet om det inte tas hänsyn till. Vidare beskriver Barber och Lyon (1996, s. 362) att 

EBIT vanligtvis sätts i förhållande till tillgångar i samma tidsperiod, vilket bildar ett av 

de mest förekommande måtten på lönsamhet, ROA. 

 

Ronen och Yari (2008, s. 317) beskriver i likhet med att Dividend Smoothing beskriver 

att företag vill minska volatiliteten i utdelning, strävar företag till att ha mindre 

fluktuerade vinstnivåer, vilket benämns income smoothing (utjämnande av vinst). Att 

minska volatiliteten i vinster över åren sker genom att driva upp låga vinster och dämpa 

höga vinster, vilket kan åstadkommas via verklig respektive konstgjord utjämning. 

Verklig utjämning av vinst hanteras genom ändrade produktionsnivåer samt 

investeringsbeslut. Det andra sättet, konstgjord utjämning kan genom att val av 

redovisningsmetod justeras för att minska volatiliteten i vinster (Ronen & Yaari, 2008, s. 

329–333).  

 

Med flexibiliteten som finns i årsredovisningar ges det större utrymme för företag att välja 

på vilka ration eller mått som ska representera deras resultat. Ett samlingsnamn på dessa 
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olika mått är pro forma earnings, där EBITDA är ett av de vanligast förekommande 

måtten (Frode & Flacké, 2017, s. 14). Pro forma earnings delas upp i två olika läger i 

tidigare forskning, På ena kanten finns Bhattacharya et al. (2003) som fann stöd för att 

pro forma earnings visat sig vara mer informativa angående företags lönsamhet jämfört 

med GAAP:s principer för att redovisa resultatet. Bhattacharya et al. (2003, s. 307) 

jämförde de olika sätten att redovisa resultat med företagens core earnings, vilket är den 

del av resultatet som är härlett från kärnverksamheten och är därmed vinster som mest 

troligt kan upprätthållas långsiktigt. Det faktum att pro forma earnings är närmre 

företagets core earnings kan ge indikationer på att det är ett mer permanent mått att 

förklara ett företags lönsamhet (Bhattacharya et al. 2003, s. 316). På den andra kanten 

finns Doyle et al. (2003) som menar att kostnader vilket i pro forma earnings definieras 

som ej återkommande, och anses oviktiga för företagets långsiktiga lönsamhet, i själva 

verket visat sig vara just återkommande och en exkludering av dessa menar författarna 

ger en skev bild av företagets lönsamhet. Penman (2013, s. 50) tillägger att pro forma 

earnings kan vara mer lättmanipulerade genom exempelvis metoder som innehåller 

felaktiga kostnadsföringar, något Penman beskriver som att avskrivningar exkluderas 

trots att det är en verklig kostnad, på samma sätt att betala ut löner är en kostnad. Trots 

detta utvärderar investerare såväl som analytiker ofta företagen utifrån pro forma earnings 

framför GAAP earnings (Penman, 2013, s. 50). 

 

3.2 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Signaling theory  
• Grunden till signaling theory ligger i att det råder informationsasymmetri mellan 

två parter, där en signalerare kan minska asymmetrin genom att skicka vissa 

signaler till mottagaren. 

• Forskare har modellerat världen genom antaganden om att informationsgap ej 

existerar, vilket signaling theory motsäger.  

 

Life-Cycle Theory 

• Företag såväl som hela industrier befinner sig i olika livscykler beroende på hur 

mogna dessa är samt vilka tillväxtmöjligheter som finns.  

• En optimal utdelningsnivå beror på i vilken fas av livscykeln som företaget 

befinner sig i, där ett företag i tillväxtfas tenderar att ha en mer restriktiv 

utdelningspolicy. 

• En typisk aktieägare tenderar att lägga större fokus på hur företaget presterar på 

kort sikt snarare än långsiktiga planer. Ett företag som går igenom faserna gradvis 

under längre tid, där inga drastiska ändringar i utdelning sker, kan gå obemärkt 

förbi för aktieägarna.  

• I mogna företag finns det tendenser att aktieägare prioriterar utdelning betydligt 

högre än att behålla vinsten i företaget.  

 

 

Dividend Irrelevance Theory 

• Uppdelad i fem sektioner, där författarna först utgår från en perfekt marknad, utan 

transaktionskostnader, informationsasymmetri och skatter, för att sedan lätta på 

dessa antaganden. 
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• Miller och Modigliani visar matematiskt att utdelningspolicy är irrelevant och 

därmed inte har någon påverkan på aktiepriset.  

• Däremot i realiteten följs en ändring i utdelningsnivå av en ändring i aktiepris, 

vilket oftast bygger på spekulation.  

• Fenomenet kallar författarna för “informationsinnehållet” av utdelning, där 

investerare ofta tolkar en förändring i utdelning som att ledningen i företaget har 

ändrat deras syn av framtida lönsamhet. 

 

Dividend Smoothing 

• Vinster fluktuerar mycket, därför är det ej önskvärt att ändra utdelningsnivån i 

takt med vinsten innan det är fastställt att det är en långvarig ökning/minskning. 

• Ett konsekvent mönster av hur företag hanterar utdelning med stabila 

utdelningsnivåer tenderar att minimera mindre riskbenägna aktieägares reaktioner 

på utdelningen. 

• Företagsledare har en tendens att publicera positiva nyheter kring företaget snabbt 

medan sämre nyheter förhalas. Det medför att investerare tenderar att vara 

misstänksamma till ledningens nyheter. 

• Utdelningsnivån kan därför säga något om företaget vilket inte ledningen säger 

uttryckligen, eftersom ledningen inte gärna höjer utdelning om de inte tror på en 

långsiktig ökning, på samma sätt som de inte gärna sänker utdelning om de tror 

på en snabb återhämtning.  

• Av ovanstående anledning leder en sänkt utdelning ofta till ett sänkt aktievärde, 

på samma sätt som en ökad utdelning leder till ökat aktievärde. 

 

Bird-in-Hand Theory 

• Teorin ställer sig frågande till Miller och Modiglianis typiska värd med rationella 

investerare som agerar på samma sätt utifrån informationen som finns tillgänglig.  

• Det existerar alltid någon form av osäkerhet kring framtiden, vilket leder till att 

utdelning är ett säkrare alternativ än kapitalvinster. 

• På grund av detta har investerare faktiskt olika preferenser mellan utdelning och 

kapitalvinster. Vilket blir en motteori mot Dividend irrelevance theory. 

 

Lönsamhet 

• Forskningen har visat en trend att i högre utsträckning använda så kallade pro 

forma earnings för att mäta lönsamhet. 

• Likt Dividend Smoothing strävar företag att ha mindre fluktuerande vinster, vilket 

benämns income smoothing. 

• Income Smoothing delar upp forskningen i två läger, där de är oense huruvida pro 

forma earnings eller den i bokslutet redovisade vinsten (för USA-listade: GAAP 

earnings) är minst manipulativ och därmed bäst speglar företagens lönsamhet.  

 

3.3 Tidigare studier 

Nissim och Ziv (2001) publicerade vad som kan beskrivas som en pionjärstudie om 

utdelningsförändring och framtida lönsamhet, då den har citerats i över 100 efterföljande 

artiklar. Genom att studera ändrad utdelningsnivå och framtida lönsamhet hos 

amerikanska företag ämnade författarna att undersöka huruvida det finns något 
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informationsvärde i utdelningar. Enligt Nissim och Ziv (2001) är det väldokumenterat att 

en förändring av utdelning följs av en ändring i aktiepris, men för hypotesen att förändring 

av utdelning följs av förändrad lönsamhet finns inget stöd. Framtida lönsamhet mättes i 

två olika modeller, en baserad på vinst och en baserad på anormal vinst, definierat som 

skillnaden mellan total vinst och förväntad vinst baserat på kapitalkravet. 

Undersökningsmaterialet bestod av företag listade på någon av de amerikanska börserna 

NYSE eller AMEX, där finansiella institutioner exkluderats, som har regelbundna 

utdelningar. Resultatet från studien visade att en ökning i utdelningsnivå är positivt 

korrelerat med framtida lönsamhet i form av båda måtten, däremot var sambandet starkare 

för anormal vinst. Den ökade utdelningsnivån visade sig ha ett samband med framtida 

lönsamhet i upp till fyra år efter ändringen i utdelning, där undersökningsperioden var 

fem år. Däremot, visade sig en sänkt utdelningsnivå ej ha ett samband med framtida 

lönsamhet.  

 

Endast fyra år efter Nissim och Zivs (2001) studie publicerade Grullon et al. (2005) en 

ny studie utifrån identiskt data där de ställde sig kritiska till den tidigare studiens modell. 

Nissim och Ziv (2001) antog att en anormal ökning i vinst linjärt kommer återgå till ett 

medelvärde, något som Grullon et al (2005, s. 1660–1661) ansåg vara olämpligt. När 

Grullon et al (2005) istället antar att vinstens återgång till medelvärdet är icke-linjär 

visade det sig att korrelationen mellan förändrad utdelningsnivå och framtida lönsamhet 

försvinner. Vidare fann de empiriskt stöd för att förändrad utdelningsnivå och framtida 

lönsamhet, nu mätt ROA och Return on Sales (ROS), istället är negativt korrelerat med 

varandra.  

 

Liknande studier har gjorts i Asien under senare år, där Lukose och Rao (2010) 

presenterade sina resultat från den indiska marknaden, där de riktade in sig på 

tillverkningsföretag. Studien bestod av två huvudsyften, dels undersöktes sambandet 

mellan förändrad utdelning och aktiepris de närmsta dagarna efter tillkännagivandet av 

utdelningen. Likt vad som dokumenterats tidigare, visade det sig finnas ett tydligt 

samband, särskilt hos de företag som initierar eller upphör att betala utdelningar. Vidare 

ämnade studien att undersöka huruvida förändrad utdelning och framtida lönsamhet är 

korrelerat. Lukose och Rao (2010, s. 13–16) använder sig av både ett linjärt och icke-

linjärt antagande, vilka beskrivs av Grullon et al. (2005). Resultatet visade på ett samband 

mellan förändring i utdelning och framtida lönsamhet upp till ett års tid. 

 

En senare studie gjord av Choi et al. (2010) på den koreanska marknaden kom fram till 

nya signifikanta samband. Till skillnad från tidigare studier kategoriserade Choi et al. 

(2010) företagen beroende på ägarstruktur samt låg kontra hög tillväxt. Resultaten som 

presenterades visade att i företag med en mindre koncentrerad ägarstruktur fanns 

samband mellan förändring i utdelning och framtida lönsamhet, oavsett om framtida 

lönsamhet mättes i ROA eller vinst. Liknande resultat presenterades när företagen var 

kategoriserade utifrån tillväxtmöjligheter. Ändrad utdelningsnivå visade sig innehålla 

information om framtida lönsamhet i företag med lägre tillväxt. Informationsinnehållet 

av utdelningar menade Choi et al. (2010) därmed kan bero på företagets bolagsstyrning 

eller tillväxtpotential.  

 

Den senaste av studier vilken kommer analyseras är en ytterligare studie från Asien, i 

Taiwan (Chen & Kao, 2014). Likt övriga studier inom området har Chen och Kao använt 

Nissim och Zivs (2001) studie som inspiration, men med en tydlig skillnad hur utdelning 

hanteras i regressionen. Utdelningshändelser delades upp i sex kategorier, (1) positiv, (2) 
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negativ, (3) initiering, (4) ingen förändring, (5) första utelämningen, (6) ingen förändring 

efter utelämnandet. Studiens resultat visade att positiva utdelningsförändringar innehöll 

information om en ökad lönsamhet i upp till fyra års tid. Däremot, för en negativ 

utdelningsförändring, initierad samt utelämnad utdelning visade sig endast reflektera den 

nuvarande lönsamheten. Vidare upprättade Chen och Kao (2014, s. 506) två separata 

modeller i studien med skäl av att deras datamaterial ej uppfyllde samtliga antaganden 

för regression på paneldata. De inkluderade modellerna var Fama and MacBeth’s 

approach, samt difference GMM approach, där den senare är applicerbar när samtliga 

antaganden ej är uppfyllda.  Lönsamhet var likt Nissim och Ziv (2001) mätt i anormal 

vinst.  

 

Tidigare studier har presenterats utifrån förhållanden i USA samt östra delar av Asien. 

Resultatet mellan de olika studierna har varierat, dock är en genomgående gemensam 

nämnare att samband mellan utdelning och framtida lönsamhet visat sig vara starkare på 

kortare sikt. Nedan presenteras en sammanfattning av de tidigare studier vilka berörts i 

kapitlet.  

3.4 Sammanfattning av tidigare studier 

Tabell 2. Sammanfattning av tidigare studier 

Författare Undersöknings-

land 

Metod Undersöknings- 

faktorer 

Resultat 

Nissim och 

Ziv 

(2001) 

USA Kvantitativ 

studie av 

befintliga 

data. 

∆𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 
Vinst 

 

Anormal vinst. 

Finns samband 

mellan ökad 

utdelning och 

framtida resultat.  

Grullon, 

Michaely, 

Benartzi 

och Thaler 

(2005) 

USA Kvantitativ 

studie av 

befintliga 

data. 

∆𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

ROA/ROE 

 

Vinst före 

extraordinära poster 

Inget samband mellan 

dessa. Bara i 28% av 

fallen fanns ett tydligt 

samband. 

Lukose och 

Rao 

(2010) 

Indien Kvantitativ 

studie av 

befintliga 

data. 

∆𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

ROA/ROE 

 

 

Finns ett svagt 

samband mellan 

utdelning och ROA 

på kortare sikt, inget 

samband på längre 

sikt. 

Choi, Ju 

och Park 

(2010) 

Sydkorea Kvantitativ 

studie av 

befintliga 

data. 

∆𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

  

ROA 

 

Låg tillväxt kontra 

hög tillväxt 

Ändrad utdelning 

visade samband med 

framtida vinster, 

främst på kortare tid 

samt i företag med 

mindre tillväxt 

Chen och 

Kao 

(2014) 

Taiwan Kvantitativ 

studie av 

befintliga 

data. 

 ∆𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Anormal vinst 

 

 

 

 

Studien visade på ett 

samband mellan en 

positiv 

utdelningsförändring 

och framtida 

lönsamhet i upp till 

fyra års tid. För 

övriga 

utdelningsvariabler 

fanns endast ett 

samband med 

nuvarande lönsamhet. 
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3.5 Variabler härledda från teori och tidigare studier 

Med stöd av kapitel 3.1 Referensram och kapitel 3.3 Tidigare studier, kommer författarna 

till denna studie i följande kapitel att motivera de variabler som valts att inkluderas i 

studien. 

 

3.5.1 Lönsamhet 

Den beroende variabeln i vår analys är som tidigare nämnt lönsamhet, och hur denna 

påverkas av oberoende variabler. I den teoretiska världen har Grullon et al. (2005, s. 1670) 

påpekat att det existerar något av ett gap, där teoretikerna bakom många teorier, som 

exempelvis dividend signaling theory ej specificerar hur lönsamheten bör mätas. Valet av 

prestationsmått är alltså öppet för tolkning, vilket kan leda till att olika slutsatser dras.  

 

Tidigare studier är dock enhetliga i hur lönsamheten som denna studie ämnar mäta bör 

definieras, och denna studie är utformad i enlighet med dem (Grullon et al., 2005; Nissim 

& Ziv, 2001; Choi et al., 2010).  Därav blir studiens beroende variabel som följer:  Intäkter 

före extraordinära poster, och t tiden relativt när utdelningsförändringen (år t) skett. 

Lönsamheten är alltså definierad som de ökade intäkterna sett från det tidigare året.  

 

3.5.2 Utdelningsförändring (Procent) 

Enligt teorin om Dividend Smoothing (Black, 1976; Lintner, 1956) är företag försiktiga 

med att höja utdelning om det finns en risk att den nya utdelningsnivån inte kan 

upprätthållas i framtiden. De vill ej heller sänka utdelningsnivån efter ett svagt år om det 

finns hopp om en snabb återhämtning. Utifrån teorin kan ett antagande göras att en större 

förändring i utdelning bör följas av en tydlig förändring i framtida lönsamhet, åtminstone 

under några år framöver. Det mått på utdelning som är känsligt att förändra är utdelning 

per aktie, vilket även är måttet denna studie undersöker. 

  

En tidigare studie i Indien av Lukose och Rao (2010) fann stöd för att en initierad eller 

upphörd utdelning visar ett starkare samband med framtida lönsamhet. Något som Chen 

och Kao (2014, s. 507) även fann stöd för i en senare studie, dock applicerade de sedan 

metoden difference generalized methods of moments (difference GMM), efter vilket 

endast utdelningsökningar fortfarande visade ett signifikant samband.  

 

Denna studien kommer likt den större delen av liknande studier på området ej att särskilja 

på initieringar eller utelämnandet av utdelning, från ordinära förändringar i 

utdelningsnivå. Det mått på utdelning vilket kommer att studeras är utdelning per aktie.  

  

3.5.3 Utdelningsförändring (Indikator) 

Tidigare studier (Nissim & Ziv, 2001; Grullon et al., 1997; Grullon et al., 2005) har funnit 

stöd för att effekten av en utdelningsförändring ej symmetrisk mellan en positiv och 

negativ ändring. Detta är i linje med den tidigare nämnda teorin om Dividend Smoothing 

(Black, 1976; Lintner, 1956). Vad det fenomenet medför i praktiken är att en positiv 

förändring (kontra en lika stor negativ förändring) av utdelningen kommer att påverka 

den beroende variabeln (lönsamhet) till en annorlunda grad. För att kunna precisera detta 

i den statistiska modellen föreslår Stock och Watson (2015, s. 201–202) att introducera 
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en indikatorvariabel till modellen. Denna typ av variabel innebär att en kan särskilja data 

för att förändra en effekts koefficient i modellen baserat på en given kategorisering.  

 

3.5.4 Industriindex 

Enligt Life-Cycle Theory med stöd från tidigare forskning av bland andra Choi et al. 

(2010) beror sambandet mellan förändring i utdelning och framtida lönsamhet till viss del 

på vilka tillväxtmöjligheter som finns hos de företag som undersöks. Med hjälp av ett 

industriindex kan en även tänkas fånga upp andra skillnader som i de fall en sektor 

tenderar att ha en unik kapitalstruktur eller payout-policy.  

 

3.5.5 Börsvärde 

Mycket forskning är utfört på vad som driver och bestämmer utdelningspolicy i företag, 

något som kan sägas vara konsensus i denna forskning är att företagsstorlek spelar roll. 

Detta kan exempelvis mätas i mått av totala tillgångar, eller som företagets börsvärde om 

det är ett publikt företag. Redding (1997) har tagit fram en modell vilket funnit ett starkt 

samband mellan börsvärdet för ett företag och dess dividend yield, vilket är utdelning per 

aktie skalat med aktiepris. Då detta är ett vanligt mått att nyttja för att förklara utdelningar, 

så anses den av författarna relevant att inkludera i modellen. Cho och Vladimir (2005, s. 

569) fann stöd för en positiv korrelation mellan börsvärde och lönsamhet. Det faktum att 

börsvärde visat sig vara positivt korrelerat med lönsamhet såväl som dividend yield är 

motivationen till att detta mått inkluderats i studien. 

 

Vidare har Dang och Li (2005) tagit upp och diskuterat olika storleksmått och vad de 

empiriskt kan sägas fånga upp, de tar exempelvis upp omsättning och menar att det fångar 

upp en aspekt från historiska produktmarknaden, medan marknadsvärdet av aktien kan 

sägas vara mer marknadsorienterad och tar upp den framtida synen på företaget. Då 

studien söker variabler som fångar framtida lönsamhet, ses detta som högst relevant 

(Dang & Li, 2005, s. 21).  

 

3.5.6 Return on Equity/Return on Assets 

Enligt Life-Cycle Theory bör ökade utdelningsnivåer i teorin ha ett negativt samband med 

lönsamhet, åtminstone om företagen ämnar maximera värdet för aktieägarna. I takt med 

att färre lönsamma projekt finns tillgängliga bör en högre andel av vinsten distribueras 

som utdelning. Detta skiljer sig från vad övriga teorier, Signaling theory, Dividend 

irrelevance theory och Dividend Smoothing, anser att utdelning skickar för signaler 

angående framtida lönsamhet. Dock kan det faktum att Grullon et al. (2005) fann en 

negativ korrelation mellan utdelning och framtida ROA möjligtvis förklaras av Life-Cycle 

theory. 

 

I tidigare studier visar Nissim och Ziv (2001, s. 2117–2118) att ROE är en betydande 

indikator för framtida lönsamhet. Detta baseras på en studie av Freeman et al. (1982), där 

författarna fann ett starkt samband mellan lönsamhetsförändringar och ROE, vidare fann 

de även att ROE har en tendens att återgå till dess medelvärde, vilket innebär att ett högt 

värde på ROE betyder att ROE sannolikt kommer att sjunka, vilket innebär att 

lönsamhetsförändringen i framtiden troligen kommer vara negativ. Därav har variabeln 

inkluderats som en förklarande variabel i modellen. Grullon et al. (2005, s. 1671) 

argumenterar istället för att ROA är en bättre förklarande variabel för att prediktera 
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framtida lönsamhet. Detta eftersom att ROE kan påverkas av ej återkommande föremål i 

resultaträkningen, något som inte påverkar ROA i samma utsträckning, eftersom ROE 

använder vinst i nämnaren medan ROA vanligtvis använder EBITDA, Även Barber och 

Lyon (1996, s. 362) menar att EBITDA är att föredra framför vinst när det kommer till 

att mäta lönsamhet.  
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4. Praktisk metod 

Detta kapitel kommer att presentera rent praktiskt hur studien har 

genomförts från datainsamlingen, till de mer specifika statistiska 

testerna för att säkerställa att kommande regressionen är robust. Med 

hjälp av detta kapitel skall läsaren kunna replikera studien, vilket är ett 

transparent sätt för att säkerställa studiens reliabilitet.  

4.1 Forskningsdesign 

För att kunna uppfylla syftet har studien designats enligt en kvantitativ ansats, detta för 

att kunna statistiskt testa hypoteser och dra slutsatser kring dessa för populationen. Då 

dessa hypoteser och antaganden är baserad på tidigare forskning och teori kan denna 

studie sägas inneha en deduktiv forskningsansats. (Brooks, 2014, s. 151)  

 

4.2 Urval och Datainsamling 

Då studien ämnar undersöka svenska företag, har fokus lagts på publika företag listade 

på Nasdaq OMX Stockholm. Tidsramen vilket valts är ett spann om 15 år, från 2002 till 

2017. I tidsspannet finns perioder där marknader varit under stor stress, detta kommer att 

diskuteras mer utförligt senare i rapporten. Sedan har denna screening filtrerat bort företag 

vars börsvärde understiger 100M SEK, detta för att kunna exkludera de minsta företagen 

som tenderar att vara väldigt volatila, likt tidigare studier inom området har vi även 

exkluderat finansiella institutioner, detta för att dessa företag tenderar att ha en väldigt 

annorlunda finansiell struktur (Koller et al., 2010, s. 765). Detta för att göra studiens data 

så homogen som möjligt och minimera bruset för efterföljande analysen.  

 

Vidare har författarna bakom studien ej tagit hänsyn till huruvida företag är listade på fler 

marknader än Stockholmsbörsen, om företaget är ett listat svenskt aktiebolag anses det 

vara relevant för studien. I de fall ett företag har både A- och B-aktier listade har data 

hämtats från den aktie som handlas mest frekvent.  

 

Data för studien är sekundärdata, insamlad från Thomas Reuter Eikon. Först har ett filter 

för marknad implementerats för att endast inkludera svensklistade företag 20 år tillbaka, 

sedan har typ av data valts. De variabler som inkluderats är: Earnings, Book Value, Total 

Assets, Dividend per Share, börsvärde, ett industriindex (GICS), det är alltså en blandning 

av kategoriska variabler, samt nyckeltal. Dessa variabler är inhämtade för varje företag, 

för varje år mellan 2002 till 2017. Detta har sedan exporterats för vidare hantering i Excel. 

 

4.3 Datahantering och bortfall 

Rådata vilket exporterats från Eikon bestod av 291 företag, detta är antalet företag som är 

svenska aktiebolag och är noterade på Nasdaq OMX Nordic. Från dessa har sedan de 

företag som ej betalat utdelning något av åren exkluderats då de ej är relevanta för studien, 

efter detta fanns 238 företag kvar. Därefter exkluderades som tidigare motiverat 

finansiella institutioner, detta gjordes med hjälp av ett GICS-index, vilket gav oss det 

slutliga antalet företag i vår filtrering: 213 stycken. Dessa företag är av varierande storlek 

och ålder, vilket innebär att det för många företag ej existerar komplett data för 15 löpande 
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år. Innan denna data exporterades inkluderas det datum varje företag gått publikt, alltså 

listats på börsen, då denna studie är inriktad på publika företag är detta av intresse för att 

kunna exkludera de år då företaget varit olistat.   

 

Från dessa 213 företag exkluderades sedan alla företag vilka ej varit listade under hela 

2017, efter vilket 206 unika företag återstod. I detta skede uppmärksammades att många 

företag hade ett fåtal observationer, då denna studie ämnar undersöka ett händelseår och 

dess effekt på efterföljande åren, så är företag vars endast har observationer om ett år, ej 

av intresse. Detta problem har visualiserats med hjälp ett histogram nedan (se figur 2). 

 

 
Figur 2. Antal observationer per företag innan rensning 

 

I figur 2 ovan syns att 23 olika företag har ett antal observationer mellan noll och två, 

vilket är företag som ej medför något till den senare analysen, därav har dessa exkluderats 

från dataunderlaget. Vidare går det även att utläsa att det för 124 stycken företag finns 

data mellan 12 till 15 år, vilket är en mängd som författarna av studien är nöjda med. 

Datamaterialet har därefter rensats från de företag vilket saknar tre eller fler års 

datapunkter, samt säkerställt att samtliga år innehar komplett data. I figur 3 nedan har den 

slutliga fördelningen visualiserats i ett histogram. 
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Figur 3. Antal observationer per företag efter rensning 

 

Antalet företag summeras totalt 183 stycken, i det slutliga underlaget finns totalt 2311 

observationer. Nedan i tabell 3 sammanställs vart, varför och hur många företag som 

filtrerats från populationen svensklistade företag. 

 

Tabell 3. Stegvis antal företag i urval 

Anledning för filtrering  Antal i urval 
Första urvalet 291 
Ej betalat utdelning 238 
Filtrerat finansiella institutioner 213 
Listning skett under 2017 206 
Saknas/bristfälliga data 183 
Slutgiltigt urval 183 

 

I detta slutgiltiga urval har sedan stickprov gjorts för att verifiera att datapunkterna 

stämmer för slumpade företag, detta för att verifiera att datamaterialet överensstämmer 

med verkligheten. Efter detta har de hål som fanns i datamaterialet identifierats och sedan 

fyllts i manuellt genom att hämta uppgifterna från företagens årsredovisningar. Detta var 

ett problem som berörde ungefär fem till tio olika företag.   

 

4.4 Statistik  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan den framtida 

lönsamheten och ett företags utdelningsförändringar. Detta leder oss till statistisk inferens 

och vad Brooks (2008, s. 27) kallar för en ekonometrikers viktigaste verktyg. I denna 

studie antar vi att läsarna av detta kapitel besitter grundläggande kunskap i området och 

kommer därav inte förklara vad regression är.  

 

Datamaterialet i denna studie är som tidigare beskrivits ett stort antal bestämda objekt 

(företag) studerade över en viss period, denna data innehåller alltså både element av 

tidsserier och tvärsnitt. I och med att olika kvalitéer har studerats hos objekten över tid 

kallas detta för paneldata, och det är därför högst lämpligt att här nyttja en 

regressionsmodell med paneldata (Brooks, 2008, s. 487). Studien är ej intresserad av när 
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företag ej betalar utdelning fortsätter att ej betala utdelning, detta medför att det till största 

sannolikhet kommer finnas en diskrepans av antal observationer i tidsserierna för de olika 

objekten, detta medför att studien är av obalanserad natur. (Brooks, 2008, s. 490) Att 

kombinera dessa två dimensioner möjliggör en analys med högre styrka, då en kan 

kontrollera för osynliga förklarande variabler utan att observera dem. Intuitivt kan detta 

kännas orimligt, men detta görs genom att studera förändringar i svarsvariabeln över tid, 

det går alltså att se effekten som skiljer sig mellan företagen men är konstant över tid.  

 

Stock och Watson (2015, s. 396) tydliggör detta med ett enkelt empiriskt exempel. Om 

en studie exempelvis vill undersöka effekterna av alkoholskatt och lagar för rattfyllas 

effekt på dödsfall i trafiken, samlar de in mått för dessa datapunkter från 48 delstater och 

sju löpande år. Här kan de kontrollera för dolda variabler som exempelvis kulturella 

attityden gentemot rattfylla, som ej förändras över tid, men skiljer sig i de olika staterna. 

De kan även kontrollera för variabler som är densamma i alla delstater, men skiljer sig 

över tid, som exempelvis säkerheten i nya bilar.  För att koppla detta till denna studien 

skulle det med hjälp av denna regressionsmodell gå att inkludera effekten av investerares 

syn på svenska aktiemarknaden eller konjunkturcykler som påverkar en överväldigande 

del av företagen identiskt men förändras över tid.  

 

Att kombinera dessa typer av data medför inte enbart att fördelarna kan utnyttjas, 

modellen kommer även att lida från båda dimensionernas nackdelar. Ett vanligt problem 

för tvärsnittsstudier är heteroskedasticitet, vilket innebär att det går att urskilja någon form 

av mönster bland residualerna och en oberoende variabel, en ordinary least squares (OLS) 

regressions bygger på antagandet att residualerna är konstanta (Stock & Watson, 2015, s. 

413). Ett av de större problemen inom regression med tidsserier är autokorrelation, vilket 

innebär att något som sker idag tenderar att ha en märkbar effekt på ett framtida utfall. 

Exempelvis om ett företags vinst år 1 tenderar att påverka vinsten år 2, så existerar 

autokorrelation, och något som måste tas hänsyn till i regressionsmodellen (Stock & 

Watson, 2015, s. 411–412). Dessa problem hänförs till antaganden som OLS-regression 

med paneldata bygger på, vilket kommer att diskuteras i detalj i ett senare kapitel.  

 

4.5 Statistiska antaganden 

Enligt Brooks (2014, s. 527) är första steget att testa applicera regression där data är poolat 

vilket utförs genom OLS regressionsmodell, detta är det enklaste testet vid hantering av 

paneldata. Genom att använda OLS skattas en linje vilken bäst förklarar responsvariabeln 

genom att minimera residualerna mellan observerat och predikterat värde. OLS 

regressionsmodell bygger dock på en del antaganden för att vara applicerbar, något som 

nedan tas upp i sin helhet. 

  

Antaganden vilka bör hålla för att OLS ska vara en lämplig modell är enligt Studenmund 

(2014, s. 98) följande: 

 

1) Regressionsmodellen är linjär, korrekt specificerad samt har en felterm. 

2) Feltermen har ett medelvärde på 0 sett över populationen. 

3) De förklarande variablerna är ej korrelerade med feltermen.  

4) Observationerna av feltermen är ej korrelerade med varandra 

5) Feltermen har en konstant varians 

6) Ingen av de förklarande variablerna är en perfekt linjär funktion av någon annan 

förklarande variabel 
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7) Feltermen är normalfördelad 

 

Närmare förklaring kommer nedan att göras på de antaganden vilka kan inkräktas av att 

tvärsnittsdata och tidsserier existerar i datasetet.  

 

Antagande 4: Observationerna av feltermen är ej korrelerade med varandra 

 

För att antagandet ska vara uppfyllt gäller det att ordningen vilket observationerna sker i 

ej har någon betydelse. Vidare innebär det att feltermen från en tidsperiod eller tvärsnitt 

ej är nära korrelerat med feltermen i en annan tidsperiod eller tvärsnitt. Om det finns en 

korrelation mellan feltermerna, vilket frekvent förekommer i tidsseriedata, innebär det att 

autokorrelation existerar. Autokorrelation påverkar det estimerade värdet på 

koefficienten härlett från OLS regressionen, vilket kan leda till missvisande resultat 

(Studenmund, 2014 s. 322–325). 

  

Enligt Baum (2006, s. 155–158) finns en rad olika test för att undersöka huruvida 

autokorrelation existerar i studiens data eller ej. En gemensam nämnare för testen är att 

samtliga utgår från regressionens residualer, för att undersöka om dessa systematiskt 

korrelerar med varandra. Författarna bakom studien utförde Wooldridge test för 

autokorrelation, vilket visas i sin helhet i appendix 3. Nollhypotesen lyder Ingen 

autokorrelation råder, vilket med ett uppvisat p-värde på 0,00 kan förkastas. Det finns 

empiriskt stöd att anta en existerande autokorrelation.  

 

Antagande 5: Feltermen har en konstant varians 

 

Att feltermen har en konstant varians innebär det att studiens data är homoskedastictiskt. 

Om det istället visar sig att feltermens varians är systematiskt ändras beroende på värdet 

på de förklarande variablerna innebär det att heteroskedasticitet existerar i modellen. 

Konsekvenser som uppkommer av heteroskedasticitet blir att modellens förmåga att 

förklara responsvariabeln är olika träffsäker mellan observationer, vilket leder till att 

OLS-regressionens förmåga att skatta koefficienterna försämras (Newbold et al. 2011, s. 

420). 

 

Likt autokorrelation prövas heteroskedasticitet genom att utgå ifrån regressionens 

residualer, för att se huruvida variansen hos dessa residualer är konstant eller ej. Två 

vanligt förekommande test för att undersöka heteroskedasticitet är White's test samt 

Breusch-Pagan (Baum, 2006, s. 146–147), vilka även författarna bakom studien använt. 

Testerna visas i sin helhet i appendix 3, däremot lyder nollhypotesen Konstant varians 

under de båda testerna, vilket genom uppvisat p-värde på 0,00 respektive 0,00 kan 

förkastas. Detta innebär att det finns empiriskt stöd för att även heteroskedasticitet 

existerar.  

 

Antagande 6: Ingen av de förklarande variablerna är en perfekt linjär funktion av någon 

annan förklarande variabel 

 

Antagandet bygger på att det ej bör finnas en hög korrelation mellan de olika förklarande 

variablerna i modellen. Om en hög korrelation mellan variablerna råder innebär detta 

multikollinearitet, vilket i modellen skulle innebära en sämre precision i regressioner, då 

förklaringsgraden blir högre samtidigt som de individuella koefficienternas standardfel är 
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höga då multikollinearitet försvårar förmågan att estimera koefficienterna hos de 

korrelerade förklarande variablerna (Newbold et al. 2011, s. 554–555). 

  

Enligt Studenmund (2014, s. 272–273) existerar ej några generellt accepterade statistiska 

test för multikollinearitet. Däremot finns det vanligt förekommande metoder med 

informella test, utan signifikansnivåer eller kritiska värden, vilka används för att upptäcka 

eventuell multikollinearitet mellan variabler. Författarna har skapat en korrelationsmatris 

där samtliga förklarande variabler inkluderats, vilket visas i sin helhet i kapitel 5.4 

Korrelationsmatris. Vidare har BMJ:s (u.å.) följande klassificering av korrelationsnivåer 

använts för att undersöka eventuell multikollinearitet; 

 

• Väldigt låg: 0–0,19 

• Låg: 0,2–0,39 

• Måttlig: 0,4–0,59 

• Hög: 0,6–0,79 

• Väldigt hög: 0,8–1,0 

 

Vad som kan utläsas från korrelationsmatrisen i kapitel 5.4 är att överlag råder det en låg 

korrelation mellan de förklarande variablerna i modellen. Det som sticker ut är en hög 

korrelation mellan förändring i vinst och ROE, vilket uppmättes till 0,79. Författarna 

bakom studien anser dock att det inte rör sig om någon perfekt korrelation mellan dessa 

variabler, samt att de båda variablerna är av intresse i modellen, vilket leder till slutsatsen 

att ingen multikollineartitet råder.  

 

Antagande 7: Feltermen är normalfördelad 

 

Ett antagande att residualerna är normalfördelade, vilket har kontrollerats genom 

histogram och spridningsdiagram. Från spridningsdiagrammet går det att se att 

residualerna följer en normalfördelning bra, med undantag från några få extremvärden, 

vilket leder till slutsatsen att residualerna anses vara normalfördelade. Diagrammen visas 

i sin helhet i appendix 1 och appendix 2.  

 

Något som kan utläsas från testerna som gjorts för att kontrollera huruvida antaganden 

bakom OLS-regression har uppfyllts, är att autokorrelation såväl som heteroskedasticitet 

existerar, vilket leder till att OLS ej är optimalt att använda.  

 

4.6 Generalized Least Squares 

Generalized least squares (GLS) är en alternativ metod till OLS, som särskiljer sig genom 

att den är applicerbar även om samtliga ovannämnda antaganden ej är uppfyllda. Genom 

att modellen tar hänsyn till autokorrelation, samt skapar en koefficient för denna, 

transformeras regressionsmodellen till att residualerna nu är homoskedastiska samt ej 

längre autokorrelerade, vilket gör modellen robust mot dessa antaganden. Denna nya 

koefficient multipliceras även med övriga koefficienter i modellen, vilket leder till att en 

GLS regression ej är linjär. Regressionsmodellen har dock ett fåtal svagheter, där den 

mest tydliga är att resultaten kan bli skeva vid hantering av dataset med små stickprov 

(Studenmund 2014, s. 338–340). 

 

Då OLS-regressionsmodell, som tidigare nämnts, visat sig bristfällig när dess antaganden 

kontrollerats, vilket bidrar till att den ej längre är den bäst lämpade regressionsmodellen 
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att använda. Istället har GLS, genom att den är robust mot autokorrelation samt 

heteroskedasticitet, och därmed ej längre linjär, en lägre varians hos residualerna. 

Svagheter vilken denna regressionsmodell kan visa upp vid hantering av små stickprov 

anser författarna bakom denna studie ej vara problematiskt, då antalet observationer i 

studien uppgår till 2311 stycken. Utifrån studiens data anses därför GLS vara den bäst 

lämpade regressionsmodellen.  

 

Vidare finns det ett tillägg till en GLS-regression vilket benämns robust estimering. Det 

är en vidare säkerhetsåtgärd till att eliminera heteroskedasticitet från modellen (Baum, 

2006, s. 136–137). Genom att utöver använda GLS-regression även göra modellen robust 

ger det en försäkring att heteroskedasticiteten i datamaterialet ej längre är något problem.  

 

4.7 Hypotesprövning  

Vid utformning av kvantitativa studier, vilket omfattas av den här studien, är hypoteser 

en väsentlig del av undersökningen. Moore et al., (2011, s. 353–354) menar att 

hypotesprövningen bör bestå av en nollhypotes (H0) samt en alternativhypotes. Vidare 

menar Moore et al., (2011, s. 353–354) att nollhypotesen vanligtvis är formulerad utifrån 

vad som testet ej förväntas ge för svar, därmed kan den vara formad i likhet med; "... ger 

ingen effekt på responsvariabeln". Alternativhypotesen kan ses som motsatsen till 

nollhypotesen, och är därmed utformad på ett sätt vilket testet förväntas ge för svar, vilket 

kan vara "... har en effekt på responsvariabeln" (Moore et al., 2011, s. 353–354).  

 

Studiens noll- respektive alternativhypotes är därmed utformade på följande sätt: 

 

Nollhypotes = Utdelningsförändring har ingen effekt på responsvariabeln Y. 

Alternativhypotes = Utdelningsförändring har effekt på responsvariabeln Y.  

 

4.7.1 Fel vid Hypotesprövning 

Ett typiskt test vid hypotesprövning är att pröva varje enskild koefficient i regressionen 

för att därefter besluta huruvida noll hypotesen kan förkastas eller ej. Då koefficienterna 

i regressionen endast är en uppskattning av det sanna värdet i populationen är det ett 

orimligt antagande att slutsatser från analyser alltid stämmer överens med hur 

verkligheten ser ut. Det finns en risk att felaktiga slutsatser dras, vilket benämns som Typ 

I respektive Typ II fel. Typ I fel innebär att en sann nollhypotes förkastas medan vid ett 

Typ II fel förkastas inte en falsk nollhypotes (Studenmund, 2014, s. 130-132). 

 

Sannolikheten att begå ett Typ I respektive Typ II fel beror på vilken signifikansnivå 

testet utförs på. Innebörden av signifikansnivå är en metod vilken avser vid vilka värden 

en nollhypotes bör förkastas. Exempelvis innebär en signifikansnivå på 5% att det finns 

en risk att en sann nollhypotes förkastas i fem procent av fallen (Studenmund, 2014, s. 

136-137). Vidare förklarar Studenmund (2014, s. 139-140) att en låg signifikansnivå 

minimerar risken att begå ett Typ I fel, däremot blir sannolikheten att begå ett Typ II fel 

större, vilket problematiserar valet av signifikansnivå. En vanlig signifikansnivå bland 

forskare ligger enligt Studenmund (2014, s. 140) på 5%.  
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4.7.2 Kausalitet 

Kausalitet beskriver fenomenet mellan orsak och verkan, i denna studie är antagandet att 

utdelningsförändringen är orsaken, och den efterföljande lönsamhetsförändringen verkan 

(Stock & Watson, 2015). Det är viktigt att ha detta samband i åtanke, då de i vissa 

situationer kan hända att dessa blir motsatta och en omvänd kausalitet uppstår. I denna 

studie är detta viktigt att ha i åtanke när den nutida (t = 0) lönsamheten diskuteras i 

samband med utdelningsförändringen. Då utdelningen i många fall troligtvis bestäms 

med en framtida lönsamhet i åtanke och framförallt med en klar bild av utfallet från den 

nutida lönsamheten. 

 

4.8 Slutlig modell 

Detta leder fram till en slutgiltig modell baserad på en robust GLS-regression med 

förklarande stöd av fixed effects (se kapitel 4.10), vilket är den regressionsmodell vilket 

resultatet samt analysen från de utförda testerna baseras på. Denna slutgiltiga modell 

presenteras nedan: 

 
𝐸𝑖,𝑡+1 − 𝐸𝑖,𝑡

𝐵𝑉𝑖,𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1(𝑃𝐷𝐶𝑖,𝑡 × ∆𝑈𝑡𝑑𝑖,𝑡) + 𝛽2(𝑁𝐷𝐶𝑖,𝑡 × ∆𝑈𝑡𝑑𝑖,𝑡) + 𝛽3(𝐷𝐼𝑖,𝑡)

+ 𝛽4(𝐷𝑂𝑖,𝑡) + 𝛽5𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡−1 + 𝛽6

(𝐸𝑖,𝑡 − 𝐸𝑖,𝑡−1)

𝐵𝑉𝑖,𝑡−1
+ 𝛽7𝑙𝑛(𝑀𝐶)𝑖,𝑡

+ 𝛽8𝐷𝑆1,𝑖,𝑡 + ⋯ + 𝛽15𝐷𝑆8.𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

Där: 

 
𝐸𝑖,𝑡+1−𝐸𝑖,𝑡

𝐵𝑉𝑖,𝑡
 = Lönsamhetsförändring (mätt EBITDA) för företag i, år t.  

 

(𝑃𝐷𝐶𝑖,𝑡 × ∆𝑈𝑡𝑑𝑖,𝑡) = Indikatorvariabel för en positiv utdelningsförändring 

multiplicerad med den procentuella förändringen, för företag i, vilket går från år 

t = 0, -1 och -2 

 

(𝑁𝐷𝐶𝑖,𝑡 × ∆𝑈𝑡𝑑𝑖,𝑡) = Indikatorvariabel för en negativ utdelningsförändring 

multiplicerad med den procentuella förändringen, för företag i, vilket går från år 

t = 0, -1 och -2 

 

𝐷𝐼𝑖,𝑡 = Indikatorvariabel för en initierad utdelning för företag i, vilket går från år t = 0,  

-1 och -2 

 

𝐷𝑂𝑖,𝑡 = Indikatorvariabel för utelämnandet av utdelning för företag i, vilket går från år   

t = 0, -1 och -2 

 

𝑅𝑂𝐸𝑖,𝑡−1 = Kontrollvariabel för föregående års ROE för företag i, år t-1  

 
(𝐸𝑖,𝑡−1−𝐸𝑖,𝑡−2)

𝐵𝑉𝑖,𝑡−2
 = Kontrollvariabel för föregående års lönsamhetsförändring för företag i, år 

t-1 

 

𝑙𝑛(𝑀𝐶)𝑖,𝑡 = Kontrollvariabel för företagsstorlek, för företag i, år t 
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𝐷𝑆𝑛 = Dummyvariabel för sektortillhörighet för företag i, år t 

 

𝛽𝑛 = Korrelationskoefficienten för variabel n 

 

𝜀𝑖,𝑡 = Residualfel för företag i, år t 

 

4.9 Variabler i modellen 

Nedan presenteras en diskussion kring hur variablerna i den slutliga modellen har tagits 

fram. 

4.9.1 Lönsamhet  

Med hjälp av de tidigare studierna har alltså nedanstående måttet på lönsamhet tagits 

fram: 

(𝐸𝑇 − 𝐸𝑇−1) 

 

I och med att det råder stora skillnader i storlek mellan företagen, måste lönsamheten 

skalas ner, för vilket de tidigare studierna (Nissim & Ziv, 2001; Grullon et al., 2005) är 

eniga om att bokföringsvärdet av det egna kapitalet året dessförinnan (BV) är en passande 

enhet.  

 

Detta ger den slutliga variabeln: 

 
𝐸𝑇 − 𝐸𝑇−1

𝐵𝑉𝑇−1
 

 

4.9.2 Utdelningsförändring (Procent)  

Utdelningsförändringen definierades tidigare i teorikapitlet som förändringen i 

utdelningen över antalet utstående aktier, alltså utdelning per aktie. Detta mått kommer 

även göras om för att vara den procentuella förändringen, då detta till större grad fångar 

upp hur stor förändringen är relativt nivån av utdelning.  

 

Förenklat skrivs detta som nämnt: 

 

∆𝑈𝑡𝑑𝑡 

 

Men beräknas i dess enkelhet se ut såhär: 

 

∆Utd𝑡 = (
𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡 − 𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡−1 

𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡−1
) 

 

 

4.9.3 Utdelningsförändring (Indikator) 

För att kunna särskilja effekten av en positiv utdelningsförändring från en negativ 

utdelningsförändring har en indikatorvariabel introducerats för, dessa kommer att 

betecknas: 𝑃𝐷𝐶 (positive dividend change) samt 𝑁𝐷𝐶 (negative dividend change). Om 

en positiv utdelningsförändring sker kommer PDC att vara lika med ett, och NDC lika 

med noll, och motsatt sammansättning för en negativ ändring. Dessa variabler 
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multipliceras sedan med utdelningsförändringen som kommer bli en oberoende variabel 

i regressionsmodellen.  

 

Vidare har det i datamaterialet även särskilts om företaget gått ifrån att ej betala ut någon 

utdelning alls till att gör det, samt då ett företag har gett utdelning och sedan upphört med 

det. Dessa händelser har benämnts som DI (dividend initiation) för en initiering av 

utdelning, samt DO (dividend omittance) för utelämnandet av utdelning. Dessa variabler 

har ej kvantifierats likt en förändring ovan, då det ej går att räkna ut den procentuell 

förändring på en påbörjan av utdelning. 

 

4.9.4 Industriindex  

Genom att kategorisera studiens data utifrån ett industriindex kan modellen kontrollera 

för eventuella skillnader i tillväxtmöjligheter för olika sektorer. Denna metod har valts på 

grund av att det kan vara svårt att kvantifiera tillväxtmöjlighet med en enda variabel, i ett 

försök att till någon grad inkludera detta i modellen har denna breda variabel inkluderats. 

Fördelen med att fördela företagen i industrier är att det även kontrollerar för eventuella 

övriga industrispecifika effekter. (Baltagi, 2005, s. 5) 

 

Inledningsvis grupperades företagen utifrån industrier, antalet industrier visade sig vara 

för stort sett till antalet företag i urvalet, vilket resulterade i att det för en del industrier 

endast fanns ett fåtal observationer. För att undvika detta potentiella problem valde 

författarna att istället gruppera företagen utifrån sektorer. Omklassificeringen skedde 

utifrån Global Industry Classification Standards (GICS) branschklassificering för 

börsnoterade företag (Fidelity, 2016), vilket slutligen resulterade i observationer indelade 

i 9 sektorer, vilket illustreras nedan i figur 4. 

 

 
Figur 4. Antal företag per sektor. 

 

Vid den praktiska implementeringen till den statistiska modellen har detta hanterats med 

hjälp av dummyvariabler, detta har strukturerats på ett sådant sätt att en variabel har 

introducerats till modellen för varje sektor, vilket är lika med ett då företaget hör till 

sektorn, annars lika med noll. För att undvika den så kallade dummy variable trap har 

36

7

3

17

49

10

20

33

4

0 10 20 30 40 50 60

Sällanköpsvaror

Dagligvaror

Energi

Hälsovård

Industrivaror och tjänster

Material

Fastigheter

IT

Teleoperatörer

Antal av Sektorer



 

34 

 

sedan en av dessa dummyvariabler lämnats utanför modellen vilket då även agerar som 

referensgrupp, görs ej detta uppstår en perfekt multikollinearitet mellan 

dummyvariablerna.  

 

I modellen skrivs denna variabel: 𝐷𝑆𝑛 = 1 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 0, och DS = DummySektor 

 

4.9.5 Börsvärde 

I empiriska studier inom corporate finance är det väldigt vanligt att företags storleksmått 

logaritmeras, detta gäller även inom området för payout-policies. Studier från Grullon et 

al. (2005, s. 1674), samt Chen och Kao (2014, s. 506) har nyttjat en semi-log regression, 

där de logaritmerat en förklarande variabel. Detta görs bland annat om residualerna är 

skevt fördelade, eller om spridningen i residualerna systematiskt förändras med 

förklarande variabeln (heteroskedasticitet). Att på detta sätt logaritmera storleksmåttet 

stöds även i vägledningen för storleks mått som Dang och Li (2015) tagit fram, vilket är 

anledningen att det även gjorts i denna studie.  

 

Variabeln för börsvärde i regressionen blir alltså: 

 

ln (𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

 

4.9.6 Hantering av extremvärden 

Med extremvärden i datamaterialet löper regressionsmodellen risken för att överskatta 

effekten av vissa variabler, för att hantera denna risk och göra modellen mer robust finns 

en del olika verktyg att applicera på datamaterialet, de två mest populära är winsorizing, 

och trimming. Trimming innebär att en fraktion av svansarna i datamaterialet exkluderas, 

detta leder givetvis till att färre observationer kommer nyttjas i analysen. Winsorizing 

exkluderar istället inga observationer, utan ersätter de värden som överstiger den valda 

percentilavgränsningen med närmsta ”godkända” värdet. Vilket av verktygen som är 

lämpligast att applicera varierar, men kan sammanfattas som att trimming är lämpligt då 

extremvärden inte är intressanta för studien, alltså att de inte hör hemma i fördelningen. 

Winsorizing är mer lämpligt om du vill ta hänsyn vill extremvärdena men vill göra 

fördelningen mindre skev. (Nissim et al., 2001, s. 2116)  

 

I denna studie har vi likt Nissim et al. (2001) valt att winsoriza de förklarande variablerna 

vid 99,5 procent och 0,5 procent av fördelningen. Detta har lett till ett dataunderlag med 

lägre varians och en mer robust modell, vilket kommer att diskuteras mer i ett senare 

kapitel.  

 

4.10 Hausman-test 

Den sista modifikationen innan den slutgiltiga regressionsmodellen blev fastställd är att 

avgöra om modellen ska förklaras utifrån fixed eller random effects. Den övergripande 

skillnaden mellan dessa två är huruvida heterogenitet existerar, det vill säga om 

residualerna korrelerar med de förklarande variablerna eller ej (Baum, 2006, s. 220). 

 

Fixed effects anses vara konstant mellan individer, alltså i tvärsnittsdata, men kan variera 

över tid. Vidare innebär detta att fixed effects kontroller för effekter som är unika för 

individen samt konstant över tid, vilket leder till at dummyvariabler som är konstant över 
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tid tenderar att exkluderas från modellen på grund av perfekt multikollinearitet. Även om 

modellen i sig för fixed effects är lätt att applicera har den ett par svagheter. I en modell 

innehållande flertalet dummyvariabler kan utöver risken att multikollinearitet ökar även 

frihetsgraderna reduceras (Baum, 2006, s. 220–221).  

 

Random effects kan däremot variera mellan individer såväl som över tid. Detta leder till 

att random effects vanligtvis används vid effekter där skillnader på individnivå ej är av 

intresse, men kontrollerar över effekter som ej är invariant över tid.  Även storleken på 

stickprovet har betydelse för vilken av dessa effekter som är bäst lämpad för modellen, 

där det vid små stickprov tenderar att vara bättre att ha med slumpmässiga effekter (Baum, 

2006, s. 227–229). 

 

Båda dessa effekter har deras respektive för- och nackdelar att bidra med till en 

effektivare modell. Så vilken av dessa är optimal att använda? Generellt sett är fixed 

effects fördelaktigt när observationerna från stickprovet bildar en representativ bild över 

hela populationen medan random effects är fördelaktigt när stickproven kan antas vara 

slumpmässigt utplockade från populationen. Att random effects har fler frihetsgrader 

betyder att den generellt ger en mer effektiv approximation. Däremot är random effects 

endast applicerbar när residualerna ej korrelerar med de förklarande variablerna i 

modellen, vilket kontrolleras genom att utföra ett Hausman-test (Baum, 2006, s. 210–

213). Hausman-testet ämnar klargöra om random effects som stöd för paneldata är möjlig 

eller om det istället är nödvändigt att använda fixed effects. Därmed är noll hypotesen i 

testet att Random effects är applicerbart, vilket med ett uppvisat p-värde på 0,000 kan 

förkastas, se appendix 3. Vi har empiriskt stöd för att fixed effects är nödvändigt att 

använda som stöd för paneldata.  

 

4.11 Alternativ modell 

Då som tidigare nämnt i teorikapitlet det finns en problematik i rådande teorin inom 

dividend-signaling att det saknas ett vedertaget mått på lönsamhet kommer en modell 

presenteras med samma beroende variabler, men annorlunda svarsvariabel, ett alternativt 

mått på lönsamhet. Det alternativa måttet som valts har motiverats i kapitel 3.5.6 

ROE/ROA, och är skillnaden i ROA från år t-1 till t. I denna modell har då även 

kontrollvariabeln Earnings Change förändrats till förändring i ROA t-1.  

 

Om resultatet ifrån båda dessa modeller överensstämmer anser författarna att detta 

kommer att öka tillförlitligheten i resultatet och efterföljande analysen, därmed göra 

modellen mer robust.  
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet från den statistiska modell som 

motiverats i de tidigare kapitlen att presenteras. Inledningsvis tas den 

deskriptiva statistiken upp, vilket övergripande beskriver det 

datamaterial som ligger till grund för studien, detta för att skänka en 

bild av hur situationen ser ut. Efter detta presenteras resultaten från de 

kommande regressionerna, och hur författarna tolkat dessa.   

5.1 Deskriptiv statistik 

Innan någon form av statistisk inferens genomförs, skall författarna av denna studie 

försöka att måla upp det rådande och gångna läget kring utdelningsförändringar i Sverige. 

Detta genomförs genom att visualisera dataunderlaget med deskriptiv statistik. 

 

Som tidigare nämnt består datamaterialet av 183 stycken unika företag, med data som 

täcker från 3 upp till 15 år och antalet i genomsnitt för underlaget är 12,6 år, detta medför 

att det totala antalet observationer uppgår till 2 311 stycken. Den bredaste 

kategoriseringen som först görs är binär, har företaget i observationen betalat utdelning 

till dess aktieägare eller ej, denna fördelning syns i figur 5 nedan. 

 

 

Det tyder alltså på att det för svenska publika företag i datamaterialet är mer vanligt att 

företag ger utdelning, än att de inte gör det, det finns ett intresse bland svenska 

företagsledningar och således även aktieägare att dela ut vinstmedlen.  

 

Dessa observationer har sedan klassificerats i en av fem kategorier som är de händelserna 

studien är intresserad av, en utdelningshöjning, -sänkning, utelämning, initiering eller en 

oförändrad utdelning. En oförändrad utdelning omfattar både om ett företag delar ut noll 

Ingen 
utdelning

23%

Ger utdelning
77%

Fördelning: Utdelning eller ej

Ingen utdelning Ger utdelning

Figur 5. Fördelning mellan utdelning eller ej. 
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kronor och stannar på den nivån, eller om det ger exempelvis fem kronor i utdelning och 

stannar på den nivån. Nedan i figur 6 presenteras fördelningen mellan dessa kategorier. 

 

 

Det tydliggörs i denna figur att det bland de svenska publika företagen är vanligast att 

företag höjer deras utdelningar, tätt följt av att de ej ändrar utdelningsnivån, något 

anmärkningsvärt är att det är just över två gånger så många negativa förändringar som 

utelämnande av utdelning. Det är en kvot vilket författarna upplever som relativt låg. I 

tabell 4 nedan går det att se hur stor genomsnittsförändringen är för positiv, negativ samt 

totalt för datamaterialet.   

 

Tabell 4. Medelvärdet för utdelningsförändring per händelse 

Händelse Δ̅ 
Positiv utdelningsförändr. 45,6% 

Negativ utdelningsförändr. -42,7% 

Samtliga förändr. 12,3% 

 

Skillnaden mellan de positiva och negativa förändringarnas genomsnitt är mindre än tre 

procentenheter, dock är genomsnittet för samtliga observationerna 12,3%, detta innebär 

att sett över de senaste femton åren har medelvärdet av utdelningsförändringar varit 

positiv. 

 

Vidare har även den genomsnittliga förändringen av lönsamhet beroende på samma års 

utdelningshändelse beräknats och går att utläsa i tabell 5 nedan. 

 

 

 

 

 

Positiv Förändr. Utan Förändr. Negativ Förändr. Initiering Utelämnande

Antal 989 898 212 115 97

Procent 42,8% 38,9% 9,2% 5,0% 4,2%

0
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Antal utdelningsförändringar

Figur 6. Fördelning mellan utdelningshändelser. 
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Tabell 5. Medelvärdet för lönsamhetsförändring per händelse 

Händelse Y̅ 

Positiv utdelningsförändr. 7,0% 

Negativ utdelningsförändr. -5,1% 

Initiering 10,5% 

Utelämnande -9,0% 

Oförändrad utdelning 4,8% 

Samtliga händelser   

4,9% 

 

I tabellen syns det att utdelningshändelsen kontemporärt tenderar att följa den 

genomsnittliga lönsamhetsförändringen. Tabellen visar att de mest extrema förändringar 

efterföljs av de mest extrema handlingarna, med detta menas att de företag som initierar 

en utdelning har samma år haft den högsta positiva genomsnittliga 

lönsamhetsförändringen. På samma sätt som att utelämnandet av en utdelning sker i 

samband med den mest genomsnittligt största negativa lönsamhetsförändringen. Den 

oförändrade utdelningen ligger väldigt nära snittet för samtliga händelser, en 

utdelningsinitiering har det högsta genomsnittet och utelämnandet det lägsta. Detta skulle 

kunna tänkas vara ett tecken på att utdelningsförändringarna är en reaktion på det samtida 

utfallet, vilket är något som kommer att senare diskuteras i analysen. 

 

De eventuella industriskillnaderna har visualiserats i figur 7 nedan, där andelen händelser 

sorterats baserat på företagets sektorstillhörighet.  

 

 
Figur 7. Händelsefördelning per sektor. 

 

I figuren syns det få skillnader mellan de olika sektorerna med ett fåtal undantag, 

exempelvis energisektorn vilket en överväldigande majoritet ej förändrar deras utdelning. 

Något att ha i åtanke är dock att detta är sektorn med lägsta antalet observationer. Detta 

skulle tänkbart kunna leda till att figuren fångar upp ett fåtal företags individuella payout-

policys snarare än sektorns inställning.  

 

Nedan i figur 8 har genomsnittet av de kvantitativa variablerna tagits fram, uppdelade på 

sektor samt det totala genomsnittet för datamaterialet på raden längst ner. För alla 

variabler utom storlek följs genomsnittet av dess standardavvikelse till höger.  
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Figur 8. Genomsnittliga värden fördelat på sektortillhörighet. 

 

Lönsamhetsförändringen är i genomsnitt +4,8% med en standardavvikelse om 0,51. Den 

ligger för de flesta företagen runt +3% till +4%, med extremvärden som teknologisektorn 

med +10%, och energi på -3,9%. 

 

Genomsnittet för ROE är +9,7%, men sträcker sig från +5% till +15% mellan de olika 

branscherna, standardavvikelserna är även låga för samtliga sektorer förutom 

sällanköpsvaror, vilken har lägst ROE samt högst standardavvikelse vilket tyder på stora 

skillnader inom sektorn.  

 

Genomsnittliga storleken för det egna kapitalet har en märkvärdig skillnad, där 

genomsnittet för teleoperatörer är över 49 miljarder, vilket är 43 miljarder högre än 

genomsnittet för datamaterialet. Detta drivs till stor del av giganter som Ericsson, vilket 

ensam har ett bokfört värde på över 100 miljarder. 

 

5.2 Regressionsresultat 

5.2.1 Huvudmodell 

För att undersöka om ett samband mellan utdelning och framtida lönsamhet existerar har 

ett antal regressionsanalyser utförts, baserat på modellen vilken presenterades i sin helhet 

i kapitel 4.8 Slutlig modell. Den slutliga regressionsanalysen har utförts i tre steg, där det 

som ändrats i modellen är tidsindexet. Tidsindicierna som varit av intresse för studien är 

t, (t + 1), och (t + 2), detta innebär att studien ämnar undersöka huruvida en 

utdelningsförändring skickar signaler om den samtida lönsamheten (år 0), samt de 

framtida lönsamhetsförändringarna (år 1 och 2).  

 

I tabell 6 nedan har regressionskoefficienterna och en indikator för huruvida denna är 

signifikant eller ej. Signifikansnivån representeras av en asterisk, och går från noll till tre 

i antal. Ingen asterisk, innebär att koefficienten och variabeln ej är signifikant, en asterisk 

har en signifikansnivå på tio procent, två stycken fem procent, och slutligen tre stycken 

asterisker innebär en signifikansnivå om en procent. Samtliga tre av de tidigare nämnda 

regressionsanalyserna finns representerade i tabellen. Något som utelämnats är modellens 

kontrollvariabler och dess koefficienter samt signifikans, detta görs på grund av 

kontrollvariabelns natur, de har endast inkluderats för att de tros fånga upp och förklara 

någon del av lönsamhetsförändringen.  
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Tabell 6. Sammanställning av regressioner för huvudmodell. 

   

 Lönsamhetsförändr. vid:  År 0 År 1 År 2 

Positiv Utdelningsförändring 0,0771*** 0,04267*** -0,038*** 

Negativ Utdelningsförändring 0,1687*** 0,1067*** 0,0578* 

Initiering av Utdelning 0,0108 -0,0145 -0,0246 

Upphörd Utdelning -0,1321*** -0,0817* -0,027 

        

Kontrollvariabler       

Return on Equity (t-1) -0,2995 -0,3634 -0,1609 

Earnings Change (t-1) -0,2847*** -0,2864*** -0,2641** 

Total Equity (t) -3,98-12 3,63-12 9,76-13 

       

Antal observationer 1945 1945 1768 

Medelantal per företag 11 10,6 10 

R2 (within) 11,00% 10,40% 11,10% 

(Signifikant på: *** 1%, ** 5%, * 10%) 
 

Den första regressionen som genomfördes var för att undersöka om ett samband finns 

mellan utdelningen år 0 (t = 0), samt lönsamhetsförändringen år 0, alltså huruvida 

utdelningshändelsen innehar någon information om den samtida lönsamheten. Denna 

regression hade den starkaste signifikansen av de tre tidsindicierna, där både en positiv 

och negativ förändring av utdelningen var signifikanta på 1% (p = 0,000 resp. 0,001). 

Även en upphörd utdelning var starkt signifikant (p = 0,000) med en negativ koefficient, 

vilket innebär att om ett företag går från att ge utdelning, till att inte göra det, så tenderar 

de att för detta år ha en negativ lönsamhetsförändring. Något signifikant samband mellan 

initiering av utdelning och lönsamhetsförändringar hittades ej. 

 

Koefficienterna för positiva och negativa utdelningsförändringar skilde avsevärt i 

magnitud, där en negativ utdelningsförändring tenderar att vara kopplad till en större och 

en negativ förändring i lönsamhet än en positiv, som har en svagare och positiv effekt på 

den samtida lönsamheten. Observera att en positiv koefficient för en negativ 

utdelningsförändring innebär att lönsamheten ökar när den negativa 

utdelningsförändringen blir större, exempelvis går från -5% till –4%. En mer negativ 

förändring i utdelning har således en negativ påverkan på lönsamhet.  

 

I den andra regressionsanalysen redovisas resultatet från effekten av 

utdelningsförändringen under år 1 (t = 1). Vidare innebär det att retroaktivt undersöka 

om utdelning har någon påverkan på lönsamheten året efter utdelningen tillkännagavs, 

det vill säga relationen mellan utdelning och framtida lönsamhet.  Genom att analysera 

variablernas respektive koefficienter från tabellen ovan finns stöd att positiv samt negativ 

utdelningsförändring är signifikant på 5% och upphörd utdelning signifikant på 10%.   
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I den tredje och sista utförda regressionsanalysen redogörs resultatet från vilken effekt 

denna utdelningshändelse har på lönsamheten två år senare, alltså under år 2 (t = 2). Detta 

innebär att det undersöks om en utdelningsförändring har någon påverkan på lönsamheten 

två år framåt i tiden. Denna regression innehöll endast två signifikanta resultat där en 

positiv utdelningsförändring var signifikant på 5% och en negativ utdelningsförändring 

på 10%.  

 

Nedan presenteras en mer utförlig tolkning där varje enskild förklarande variabel bryts 

ner, under vilket det förklaras vilken effekt variabeln har på lönsamhet.  

  

Procentuell utdelningsförändring vid positiv utdelning 

Regressionsanalyserna uppvisade ett positivt samband mellan den procentuella ökningen 

för en positiv utdelningsnivå och lönsamhet. Vidare var resultaten signifikanta på 5% för 

samma år samt året efter att utdelningen tog plats med observerade p-värden på 0,000 

respektive 0,013, vilket innebär att finns empiriskt stöd för att en positiv 

utdelningsförändring har en positiv påverkan på lönsamhet i form av förändring i vinst, i 

upp till ett år efter att utdelningsförändringen tog plats. Noterbart är även att en positiv 

utdelningsförändring är signifikant med lönsamhetsförändringen två år efter att 

utdelningen tillkännagavs, med ett p-värde på 0,009. Däremot är koefficienten för den 

variabeln negativ, vilket innebär att en positiv utdelningsförändring har ett negativt 

samband med lönsamhet två år efter att utdelningsförändringen tog plats. Detta kommer 

att diskuteras mer utförligt i kommande kapitel.  

  

Procentuell utdelningsförändring vid negativ utdelning 

Från analysen kan ett negativt samband mellan den procentuella minskningen vid en sänkt 

utdelningsnivå och lönsamhet härledas. Vidare var resultaten signifikanta på 5% för 

samma år samt året efter utdelningen tog plats med uppvisade p-värden på 0,001 

respektive 0,013. Detta innebär att det finns empiriskt stöd för att en negativ 

utdelningsförändring påverkar lönsamhet, i upp till ett år efter att utdelningsförändringen 

tog plats. 

  

Initiering av utdelning 

Inget samband mellan en initiering av utdelning och lönsamhet har kunnat urskiljas ifrån 

regressionsanalyserna. Med höga uppvisade p-värden i samtliga analyser innebär det att 

inga resultat var signifikanta. Vidare innebär detta att det ej finns empiriskt stöd för att 

initiering av utdelning har någon påverkan på företagets framtida lönsamhet, varken 

positivt eller negativt.   

  

Utelämnande av utdelning 

Regressionsanalysen uppvisade i viss mån ett negativt samband mellan ett utelämnande 

av utdelning och lönsamhet. Vidare var resultaten signifikanta på 5% endast för årets som 

utelämnandet av utdelning tog plats. Den laggade variabeln på ett respektive två år visade 

sig ej vara signifikant. Detta innebär att det finns empiriskt stöd att utelämnande av 

utdelning endast har en påvisad negativ effekt på lönsamheten under samma år vilket 

utelämnandet tog plats.  

 



 

42 

 

5.2.2 Alternativ modell 

Tabell 7 nedan är uppbyggd på samma sätt som tabell 6 ovan, förutom att denna är byggd 

på regressionsresultaten från den alternativa modellen med förändring i ROA som 

svarsvariabel, och ROA för året innan som kontrollvariabel.  

 

Tabell 7. Sammanställning av regressioner för alternativmodell 

   
 ROA förändring vid:  År 0 År 1 År 2 

Positiv Utdelningsförändring 0,0297*** 0,0121*** -0,0076 

Negativ Utdelningsförändring 0,0314*** 0,0283*** -0,0170 

Initiering av Utdelning 0,0339*** 0,0061 -0,0082 

Upphörd Utdelning -0,0410*** -0,0011 -0,0242* 
        

Antal observationer 
                  

2128     
               

1951     
                 

1768     

Medelantal per företag 
                      

11,6     
                 

10,7     
                      

10,4     

R2 (within) 30,3% 28,8% 28,2% 
(Signifikant på: *** 1%, ** 5%, * 10%) 
 

Från denna går det att se att för t = 0, är samtliga förklarande variabler signifikanta på 

under 1%, vilket innebär att årets utdelningshändelse är starkt kopplat till årets förändring 

i lönsamhet mätt som ROA. Sambandet återfinns även vid t = 1 för de positiva och 

negativa förändringarna, men försvinner för upphörd och initiering av utdelning, de två 

sistnämnda försvagades kraftigt eller försvann även i huvudmodellen vid denna tidpunkt. 

För t = 2 försvann dock det samband som var signifikant i huvudmodellen, varpå ett svagt 

samband för upphörd utdelning framträdde. Något märkvärdigt i detta fall är dock att 

förklaringsgraden är betydligt mycket högre för denna modell än för modellen med 

förändring i EBITDA som svarsvariabel.   

 

5.3 Tolkning av kontrollvariabler 

Studiens regressionsmodell är baserad på fler förklarande variabler än de olika 

indikatorvariablerna. Dessa andra variabler benämns, som tidigare nämnts, 

kontrollvariabler och tillför en högre tillförlitlighet i resultatet då dessa kontrollerar för 

sådant som kan tänkas förklara eventuella skillnader i lönsamhet.  Genom att tolka 

resultatet för kontrollvariablerna kan författarna utesluta att det som förklaras av ändrade 

utdelningsnivåer inte beror på hur stort företagets totala kapital är, vilken sektor företaget 

tillhör eller företagets tidigare lönsamhet. I regressionsanalysen finner författarna att 

kontrollvariabeln sektorindelning, vars syfte är att kontrollera för eventuella 

sektorspecifika skillnader kring lönsamhet, blivit utelämnad från modellen vilket innebär 

att inga resultat från variabeln har kunnat presenteras eller analyserats vidare. Detta 

kommer diskuteras mer utförligt i nästa kapitel.  
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5.4 Korrelationsmatris 

Tabell 8 nedan inkluderar de korrelationsmatriserna för de tre olika tidsindicierna, för att 

undvika problem med multikollinearitet i modellen bör dessa studeras, vilket diskuterades 

tidigare i metodkapitlet. Statistikprogrammet Stata vilket använts för studien har även en 

inbyggd funktion vilket exkluderar variabler som har för hög kollinearitet.  

 

Tabell 8. Korrelationsmatriser för huvudmodell. 

 

 
 

Det är föga förvånande att de förklarande variablerna har en låg korrelation, då det för 

varje företag endast sker en utdelningshändelse varje år. För kontrollvariablerna, som 

ROE och Earnings Change, finns en hög korrelation kring -0,85. 

 

5.5 Sammanfattning av regressionens resultat 

Som diskuterats tidigare är den slutliga modellen, vilken använts för de ovanstående 

presenterade resultaten, en GLS-regression med fixed effects. Nedan i tabell 9, 

presenteras en övergripande bild av resultatet utifrån samtliga regressionsanalyser som 

utfördes, vilket ger en sammanfattning kring relationen mellan lönsamhet och samtliga 

utdelningsvariabler. För varje variabel presenteras därmed dess status, det vill säga om 

resultatet visade sig vara signifikant eller ej, samt huruvida relationen var positiv eller 

negativ.  

 

 

       _cons     0.0022   -0.2305    0.0113   -0.5025   -0.8901    0.5711   -0.9287    1.0000 

 TotalEquity     0.1216    0.0982   -0.0181    0.3250    0.6741   -0.3180    1.0000           

EarningsC~_1     0.4687    0.0588    0.2682   -0.6366   -0.8469    1.0000                     

     ROE_1w1    -0.2431    0.1979   -0.1405    0.6638    1.0000                               

NDCxdDPS_0w1    -0.3183    0.0046    0.0753    1.0000                                         

PDCxdDPS_0w1     0.1900    0.2621    1.0000                                                   

        DI_0     0.2065    1.0000                                                             

        DO_0     1.0000                                                                       

                                                                                              

        e(V)       DO_0      DI_0  PDCx~0w1  NDCx~0w1   ROE_1w1  Earni~_1  TotalE~y     _cons 

Correlation matrix of coefficients of xtreg model

       _cons    -0.7879    0.0513    0.4880    0.1084   -0.8911    0.5970   -0.9338    1.0000 

 TotalEquity     0.7291    0.1045   -0.3876   -0.2095    0.6801   -0.3379    1.0000           

EarningsC~_1    -0.3638    0.4849    0.4962   -0.3502   -0.8562    1.0000                     

     ROE_1w1     0.6705   -0.3197   -0.6093    0.1328    1.0000                               

NDCxdDPS_1w1    -0.1106   -0.3756   -0.2654    1.0000                                         

PDCxdDPS_1w1    -0.3594    0.3766    1.0000                                                   

        DI_1     0.0418    1.0000                                                             

        DO_1     1.0000                                                                       

                                                                                              

        e(V)       DO_1      DI_1  PDCx~1w1  NDCx~1w1   ROE_1w1  Earni~_1  TotalE~y     _cons 

Correlation matrix of coefficients of xtreg model

       _cons    -0.2421   -0.1351   -0.0474    0.3909   -0.5560    0.6068   -0.5138    1.0000 

 TotalEquity    -0.0206    0.1923    0.2271   -0.0008   -0.3515    0.0295    1.0000           

EarningsC~_1    -0.1217    0.2378    0.3484    0.1268   -0.8542    1.0000                     

     ROE_1w1     0.1418   -0.2310   -0.4255   -0.1841    1.0000                               

NDCxdDPS_2w1    -0.2112   -0.2135   -0.5060    1.0000                                         

PDCxdDPS_2w1     0.0840    0.3653    1.0000                                                   

        DI_2     0.1469    1.0000                                                             

        DO_2     1.0000                                                                       

                                                                                              

        e(V)       DO_2      DI_2  PDCx~2w1  NDCx~2w1   ROE_1w1  Earni~_1  TotalE~y     _cons 

Correlation matrix of coefficients of xtreg model
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Tabell 9. Sammanfattning av signifikans och relation för modellen. 

Variabel Status Relation 
Positiv utdelningsförändring år 0 Signifikant + 

Positiv utdelningsförändring år -1 Signifikant + 
Positiv utdelningsförändring år -2 Signifikant - 

Negativ utdelningsförändring år 0 Signifikant - 
Negativ utdelningsförändring år -1 Signifikant - 

Negativ utdelningsförändring år -2 Ej signifikant  
Initierad utdelning år 0 Ej signifikant  
Initierad utdelning år -1 Ej signifikant   

Initierad utdelning år -2 Ej signifikant  
Utelämnad utdelning år 0 Signifikant - 

Utelämnad utdelning år -1 Ej signifikant  
Utelämnad utdelning år -2 Ej signifikant  
 

  



 

45 

 

6. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer det föregående resultaten att kopplas samman 

och analyseras i relation till dels de tidigare studierna inom området, 

samt till den underliggande teorin för området. Denna analys skall 

besvara studiens huvudsyfte. 

6.1 Analys av empiri kopplat till studiens syfte 

Tidigare forskare och grundade teorier har varit kluvna i frågan om varför företag faktiskt 

ger utdelningar. Därmed har det även funnits meningsskiljaktigheter kring vad företag 

sänder ut för signaler när de ändrar utdelningsnivåer, om det finns någon bakomliggande 

tanke eller mervärde vilket döljs i utdelningen. På ena kanten av teoretikerna finns de som 

påstår att utdelningsnivå är helt irrelevant för aktievärdet och på andra kanten har vi de 

som visar på att investerare har preferenser mellan utdelning och kapitalvinst, vilket 

innebär att utdelningsnivåer har betydelse. Förutsatt att utdelning har en betydelse är 

forskare likväl oense, där en teori grundas i att när investeringsmöjligheter sjunker leder 

detta till att lönsamheten går ner och mer pengar lämnas tillgängligt för utdelning. Den 

andra teorin menar att på grund av signalvärdet i utdelningar ändrar företag endast 

utdelningar om den ändrade lönsamheten anses bli långvarig, en positiv 

utdelningsförändring bör alltså enligt teorin leda till en ökad framtida lönsamhet. Att 

ändrade utdelningsnivåer påverkar aktiepriset och således har något preferensvärde hos 

investerare är väldokumenterat i tidigare studier. Huruvida utdelningsnivåer har ett 

informationsvärde för framtida lönsamhet eller ej är inte bekräftat i samma utsträckning. 

Särskilt har enligt författarnas kännedom området ej studerats inom Norden eller ens 

Europa, där det finns en tydlig skillnad i ägarkoncentration vilket kan påverka relationen 

mellan företagsledning och aktieägare. Detta är något som i tidigare studier visat sig vara 

betydelsefullt angående relationen mellan utdelningsnivå och lönsamhet.  

  

Studiens resultat, vilket presenterades i föregående kapitel visar att utdelning har ett visst 

informationsinnehåll angående företagets lönsamhet på kortare sikt, i upp till ett års tid. I 

ett försök att säkerställa att resultat inte påverkats av andra faktorer vilka kan ha en 

påverkan på företags lönsamhet inkluderades företagens tidigare vinster, ROE, totalt 

kapital och sektorstillhörighet i modellen.  Däremot, vilket tidigare nämnts, blev 

sektorstillhörighet exkluderad från samtliga regressionsmodeller. Variabeln blev 

exkluderad eftersom kollinearitet rådde, vilket är av anledningen att sektorstillhörighet är 

en konstant variabel över tid och fixed effects vilket applicerades i modellen också tar 

hänsyn till effekter vilka är konstant över tid. Att variabeln blev exkluderad anses därför 

ej problematiskt för studiens slutsatser. 

  

6.1.1 Studiens relation till inkluderade teorier 

Att mäta lönsamhet kan vara komplext, vilket beskrevs i kapitel 3.1.6 Lönsamhet, 

eftersom det till viss mån är möjligt att manipulera de mått som frekvent används för att 

mäta detta, genom exempelvis bokföringsknep. Detta medför en viss osäkerhet angående 

hur tillförlitligt resultatet anses vara. För att hantera denna potentiella problematik har 

separata regressionsanalyser genomförts i studien. Där lönsamhet mättes i både vinst 

skalat med eget kapital samt ROA. Att resultatet blir liknande oberoende vilket av 
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ovanstående mått som representerar lönsamhet medför att studien blir mer robust. I stora 

drag är slutsatsen av resultatet densamma oberoende av lönsamhetsmått. Det som 

utmärker sig är mindre skillnader främst vid initierad samt upphörd utdelningsnivå mellan 

huvudmodellen och den alternativa modellen, vilket i viss mån påverkar resultatets 

signifikans. Dessa nämnda skillnader är dock ej väsentliga för studiens slutsatser, varpå 

författarna anser att regressionen är robust mot val av lönsamhetsmått.  

 

Enligt life-cycle theory vilken ursprungligen presenterades av Mueller (1972) går ett 

företag i sin livstid genom diverse faser, där de i början befinner sig i en tillväxtfas vilket 

kännetecknas av höga investeringsmöjligheter, för att med tiden gå mot en mognadsfas 

där tillväxtmöjligheterna sjunker och därmed även antalet tillgängliga 

investeringsalternativ. Sett till utdelningsnivån bör det således vara låga utdelningar i 

tillväxtfasen vilket ger företagen större möjligheter att återinvestera resultatet i 

investeringar, för att i takt med att företaget mognar ha betydligt större utrymme att ge ut 

högre utdelningar. Enligt teorin bör därmed positiva (negativa) utdelningsförändringar 

följas av en minskad (ökad) lönsamhet.  

 

Med studiens resultat som utgångspunkt finns inget tydligt stöd för livscykelteorin att 

förklara företags utdelningsnivåer. Det finns ett samband för att på kortare sikt, i upp till 

ett års tid, följs en positiv (negativ) utdelningsförändring av en ökad (minskad) lönsamhet, 

vilket är en direkt motsats till vad som borde ske i enlighet med teorin. Dock är det av 

intresse här att en positiv utdelningsförändring faktiskt har en negativ påverkan på 

företagets lönsamhet två år senare. Detta resultat styrker i viss mån vad som borde ske i 

enlighet med teorin.   

 

Detta spekulerar författarna kan bero på grund av att företag kortsiktigt tycks använda 

utdelningar till att signalera om framtida lönsamhet. Däremot, att höja en utdelningsnivå 

för att signalera om en framtid präglad av ökad lönsamhet leder på längre sikt naturligt 

till mindre kapital inom företaget och därmed färre investeringsmöjligheter. Något som i 

det långa loppet påverkar lönsamheten negativt. Kritik mot teorin, vilket Mueller (1972) 

själv nämner är att företagsledningar visar tendenser till att inte alltid fatta beslut med 

avseende på vad som är bäst för investerare, vilket leder till att utdelningsförändringar ej 

alltid följer det mönster som beskrivs enligt teorin. Istället investerar, enligt Mueller 

(1972), företagen delar av föregående års resultat i mindre lönsamma projekt, vilket 

främjar tillväxt men ej lönsamhet. Sett till studiens resultat kan kritiken motiveras genom 

att företag med utelämnad utdelning såväl som minskade utdelningsnivåer visar upp en 

minskad lönsamhet under det kommande året.  

 

Om utdelningen i motsats till föregående teori inte justeras efter investeringsmöjligheter 

tillgängliga utan istället beror på vilka signaler utdelning skickar till investerare är teorin 

Dividend smoothing (Lintner, 1956; Black, 1976) relevant. Teorin har sin utgångspunkt 

kring utdelningens signaler och menar att företag hanterar utdelning utifrån det. Vidare 

innebär det att utdelningsnivåer bör hållas stadiga då fluktuerande utdelningsnivåer 

sänder mixade signaler till investerare, vilket ej är önskvärt. Alltså ändras utdelningen 

endast om utdelningsförändringen kan kvarvaras av en långvarig ändring i lönsamhet. En 

ökad (minskad) utdelningsnivå bör enligt teorin alltså följas av en ökad (minskad) 

lönsamhet.  

 

Från studiens deskriptiva statistik är det tydligt att ändrade utdelningsnivåer ej ser ut att 

följa en dämpad kurva vilket presenterades av Lintner (1956). Intuitivt visas att den 
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genomsnittliga utdelningsförändringen är väldigt hög för positiva såväl som negativa 

förändringar, vilket indikerar att svenska företag har fluktuerande utdelningsnivåer. Det 

är ej möjligt att hitta en direkt orsak till denna markanta skillnad, men det finns utrymme 

för spekulation. Kanske har ägarstrukturen en påverkan på detta, och att svenska företag 

därför, med sitt generellt sett mer koncentrerat ägande, tillåts ha mer volatila 

utdelningsförändringar utan att konsekvenserna av det blir för stora. Som Brealey et al. 

(2014, s. 404) har funnit har ägarkoncentration, och relation mellan företag och aktieägare 

visat sig har en effekt över hur stora konsekvenserna av en ändrad utdelning blir. Trots 

att studiens resultat omfattas av större skillnader i utdelningsnivåer än vad som borde vara 

fallet enligt teorin speglas studiens resultat händelseförloppet av utdelningar på liknande 

sätt som Dividend smoothing beskriver under kortare tid. Det vill säga att i upp mot ett 

års tid följs en positiv utdelningsförändring av en ökad lönsamhet på samma sätt som 

negativ utdelningsförändring följs av en lägre lönsamhet. Om så är fallet att svenska 

företag använder utdelning för att signalera om lönsamhet är det endast signaler om en 

närliggande tid. Via studiens resultat kan även paralleller dras med en ytterligare 

vedertagen teori inom corporate finance, big-bath teorin, vilken bygger på att företag efter 

ett misslyckat år tenderar att få resultatet att verka sämre än vad egentligen är fallet, för 

att ge bättre framtidsutsikter under kommande år (Penman, 2013, s. 592). Det tycks vara 

ett rimligt resonemang vilket skulle förklara det faktum att positiva 

utdelningsförändringar är mer signifikant än negativa samt att en utelämnad utdelning 

visat sig vara starkt negativt signifikant med lönsamheten under samma år (Penman, 

2013, s. 592).  

 

Att företag använder utdelningar till att sända någon form av signal till deras investerare 

blir uppenbart när studiens resultat analyseras. Företagsledningar tycks använda 

utdelningar till att signalera en åtminstone kortvarig förändring i lönsamhet. Miller och 

Modiglianis (1961) Dividend irrelevance theory, vilken syftar på att val av 

utdelningspolicy inte påverkar företagets värde och utdelningsnivån bör därför ej vara av 

intresse för investerare, har alltså enligt författarna inte fått något stöd utifrån studiens 

resultat. En bättre beskrivning av resultatet sker genom Stiglitz (2000) teori att signaler i 

form av utdelning kan reducera den rådande informationsasymmetrin mellan företag och 

investerare. Genom att företag höjer utdelning kan de exempelvis signalera att företaget 

är välmående och potentiellt kan öka lönsamheten till deras investerare. Resultatet i denna 

studien visar på att det finns ett asymmetriskt informationsvärde i signalerna som 

utdelningsförändringar sänder. De negativa förändringarna signalerar en kortsiktigt sämre 

lönsamhet. Positiva utdelningsförändringar skickar däremot dubbla signaler, där de 

kortsiktigt medför positiv lönsamhetsförändring, för att efter två år tyda på negativ 

lönsamhetsförändring. En möjlig förklaring på detta fenomen togs upp tidigare i kapitlet 

med hjälp av life-cycle theory.  

 

Från den deskriptiva statistiken i kapitel 5.1 kan även utläsas att initierad utdelning och 

ökad utdelningsnivå intuitivt resulterar i högre lönsamhet under samma år samtidigt som 

lönsamheten går åt motsatt håll vid en minskad utdelningsnivå eller utelämnad utdelning.   

 

Teorin om att investerare har olika preferenser mellan utdelning och kapitalvinster 

förklarades utifrån Bird-in-hand theory (Gordon, 1962; Lintner, 1963). Enligt teorin ses 

utdelning som ett säkrare alternativ på grund av den osäkerhet som finns i framtiden med 

skäl av kapitalvinster, vilket till följd av människans riskaverta natur resulterar i att 

utdelningar är mer attraktivt. Den här teorin, att preferenser existerar, ligger bakom 

ovannämnda teorier om att företag använder utdelning till att signalera om den kommande 
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lönsamheten i den mån att om preferenser ej hade funnits skulle företag troligen inte haft 

behov att använda sådana signaler. Det faktum att det i studiens resultat finns stöd att 

utdelningar tycks användas av svenska företag till att signalera om framtida lönsamhet 

gör det rimligt att anta att investerare i svenska företag har preferenser mellan utdelning 

och kapitalvinster, vilket blir startskottet bakom dessa reaktioner av ändrade 

utdelningsnivåer.  

 

6.1.2 Studiens relation till tidigare forskning 

Det finns som tidigare nämnt i kapitel 3.3 Tidigare studier en handfull studier genomförda 

med en liknande praktisk metod som denna, däremot har de kommit fram till olika resultat 

och dragit skilda slutsatser. Studien vilket närmast går att likna denna är Doron Nissim 

och Amir Zivs studie publicerad i The Journal of Finance (2001). De använde likt denna 

studie en linjär multipelregressionsmodell med förändring i EBITDA skalat med det egna 

kapitalet. Studierna skiljer sig dock i ansatsen gällande förklarande variabler, Nissim och 

Ziv definierade ej utelämnandet och initieringar av utdelning, utan inkluderade dessa som 

positiva och negativa förändringar. De inkluderade kontrollvariablerna är även skilda, då 

denna studie inkluderat ett mått på storlek av företagen. Nissim och Zivs modell var ej 

heller baserat på paneldata, utan var baserad på poolad data. När vi ställer denna studies 

resultat emot den tidigare nämnda, är utfallet liknande. Nissim och Ziv har erhållit ett 

resultat där de finner både positiva och negativa utdelningsförändringar signifikanta för 

t=1, resultatet skiljer sig däremot för t = 2 där denna studie fortfarande finner både 

positiva och negativa förändringar signifikanta, de negativa förändringarna har även här 

blivit något mindre signifikanta.  

 

Koefficienterna för positiv utdelningsförändring vid t = 1 är relativt lika mellan de två 

studierna, 0,049 (Nissim och Ziv) kontra denna studies 0,043, vilket innebär att en 

förändring i utdelning har empiriskt en snarlik effekt på framtida lönsamheten ett år 

framåt. Med avseende på negativa förändringarna är skillnaderna väldigt stora, Nissim 

och Ziv har erhållit en koefficient om 0,038 medan denna studies är 0,107, alltså över 

dubbelt så stor effekt, detta trots att medelvärdet för de negativa förändringarna är 

identiskt (-0,427) mellan studierna. Detta kan tänkas vara hänförligt till att dataseten 

täcker olika tidshorisonter, för denna studie är bland annat åren under finanskrisen 

inkluderade vilket troligtvis påverkat lönsamheten för många företag negativt, speciellt 

påverkade kan även de som sänker deras utdelning ha varit. Försök gjordes för att 

undersöka detta, men tyvärr var datamaterialet för begränsat för att dela upp i olika 

tidsperioder för innan och efter finanskrisen, för många frihetsgrader och observationer 

tappades.  

 

Gällande koefficienterna för t = 2 sker här något som intuitivt upplevs som oväntat, den 

positiva förändringen har ett signifikant och negativt samband med lönsamhet två år i 

framtiden. Alltså, om ett företag idag höjer deras utdelning tenderar deras lönsamhet om 

två år att gå ner från året dessförinnan. Nissim och Ziv hittar även de ett signifikant 

samband, men i motsatt riktning, de identifierar alltså en tendens för positiv 

lönsamhetsförändring två år efter en positiv utdelningsförändring. Orsaken till denna 

markanta skillnad är svår att sätta fingret i, men finns utrymme för spekulation. Det kan 

tyda på att svenska bolagsstyrelser har en mer kortsiktig filosofi, där de lägger vikt vid 

det samtida tillståndet av företaget. Stöd för detta finns även i att koefficienterna för och 

signifikansen är som starkast vid t = 0, och avtar succesivt fram till t = 2. Det skulle även 

kunna tänkas att ju längre bort från utdelningseventet vi kommer, desto mer brus 
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introduceras i modellen, men det som talar emot detta är att förklaringsgraden för alla tre 

tidsindicierna är relativt konstant (11,82% till 11,23%). Vidare diskussion kring detta 

fenomen och försök att förklara detta med hjälp av teori återfinns i kapitel 6.1.1 Studiens 

relation till inkluderade teorier.  

 

Tai-Yuan Chen och Lie-Jane Kao (2014) publicerade resultatet från deras studie i Applied 

Economics Letters, där de likt denna studie försökt bygga vidare på de tidigare studierna 

av Nissim och Ziv (2001) och Benartzi et al. (1997). Skillnaden mellan Chen och Kao 

och de tidigare nämnda var att de applicerat två dynamiska paneldatamodeller med olika 

estimatorer, baserat på data från Taiwan. I båda deras modeller har de kategoriserat 

utdelningshändelserna i sex kategorier, (1) positiv, (2) negativ, (3) initiering, (4) ingen 

förändring, (5) första utelämningen, (6) ingen förändring efter utelämnandet. Chen och 

Kaos kategorisering skiljer sig alltså från denna studien i den mån att de särskiljer första 

gången företaget slutar ge utdelning från övriga gånger de gör detta. De har dock 

grupperat (4) och (6) tillsammans i modellen utan vidare motivation, men det kan tyckas 

rimligt eftersom händelsen är just det, ingen förändring.  

 

Resultatet i denna studien är i breda drag i linje med Chen och Kaos resultat. De har funnit 

ett starkt samband för positiva utdelningsförändringar, samt ett något svagare samband 

för de negativa. Dessa samband är signifikanta mellan 1% till 5% för samtliga tidsindicier 

mellan t = 1 till 4. Vidare har de även ej funnit något stöd för att initiering av utdelning 

har något signifikant samband, samt ett svagt samband utelämnandet av utdelning för t = 

1, 2, och 3, med den framtida lönsamheten, detta överensstämmer med denna studies 

resultat. Resultaten ovan gäller för Chen och Kaos modell med Fama and MacBeth’s 

approach, istället applicerar de även en difference GMM approach, då de menar att deras 

datamaterial har problem att uppfylla antaganden för den vanliga regressionen med 

paneldata. När denna metod nyttjas, så tappar alla indikatorvariabler signifikans förutom 

positiv utdelningsförändring, som istället blir signifikant med 1% vid t = 1 samt 5% vid 

t = 2, efter vilket koefficienten är nära signifikant och negativ.  

 

För att koppla detta resultat till denna studien, har detta datamaterial den modell vilket 

använts, som tidigare diskuterats anpassats för att uppfylla de antaganden som krävs, 

därav har författarna ej undersökt möjligheten för difference GMM. Resultaten från denna 

studie och Chen och Kaos däremot är likartade, likt denna medför en ökad utdelning 

kortsiktigt en ökad framtida lönsamhet för att gradvis avta och gå mot ett negativt värde. 

 

För att ställa detta resultat emot Grullon et al. (2005) vilka motsätter sig utdelningar som 

en signal för framtida lönsamhet, så är den största skillnaden modellantaganden. Denna 

studie, likt Chen och Kaos (2014), samt Nissim och Ziv (2001), har använt sig av en linjär 

modellering för tidigare lönsamhetsförändringar som förklarande variabel, vilket Grullon 

et al. menar är anledningen till att deras resultat ej visats vara signifikant. Modelleringen 

av tidigare lönsamhet som förklarande variabel är ett område vilket författarna ej funnit 

utförligt diskuterat, det är något som hade varit av intresse att anpassa modellen efter 

dessa olika syner, och se hur det i detta fall hade påverkat signifikansen av signalvärdet i 

utdelningsförändringar. Lukose och Rao (2010) har däremot lyckats sammankoppla 

regressionsmodellen från Chen och Kaos studie, samt icke-linjära lönsamhetssambandet 

från Grullon et al. Vad denna studie fann var ett resultat som var signifikant för samtida 

lönsamheten, samt lönsamheten för år 1 (t = 1). I denna studie avtog dock signifikansen 

något för år 2 (t = 2), vilket de tolkade som ett svagt stöd för hypotesen att 

utdelningsförändringar har ett informationsvärde för framtida lönsamheten.  
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7. Slutsatser 

I detta kapitel skall författarna på ett kort och koncist sätt presentera 

svaret på problemformuleringen och studiens syfte. Vidare skall det 

även presenteras hur studien positionerat sig praktiskt och teoretiskt i 

området och därmed lyfta fram dess bidrag. Slutligen ges en 

genomgång av de implikationer studien kan tänkas ha från ett etiskt 

och samhälleligt perspektiv. 

Utifrån denna studies problemdiskussion har en problemformulering tagits fram och 

agerar som utgångspunkt, denna lyder:  

 

” Finns det ett samband mellan en förändring av utdelning per aktie 

och framtida lönsamhet, bland företag listade på svenska 

aktiemarknaden?” 

 

Med detta i åtanke har sedan syftet härletts, vilket lyder:  

 

”Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka huruvida 

det finns empiriskt stöd för ett samband mellan ett företags förändring 

av utdelningen per aktie och företagets framtida lönsamhet mätt i 

förändring av Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and 

Amortization (EBITDA) och förändring av Return on Assets (ROA). 

Om detta samband existerar, redogöra huruvida sambandet är 

positivt eller negativt för att reda ut motsägelsefulla studier.” 

 

7.1 Studiens slutsats 

Författarna till denna studie har funnit stöd för att det inom utdelningsförändringar finns 

ett informationsvärde, och en utdelningsförändring verkar skicka signaler om den 

framtida lönsamheten. Starkaste signalerna kommer dock från den samtida 

lönsamhetförändringen, möjligheten att förutsäga den framtida lönsamheten utifrån 

utdelningshändelsen är alltså inte lika stark som att fastställa den samtida situationen. 

 

Denna starka korrelation för samtida lönsamhetsförändringar kan sannolikt dock bero på 

en omvänd kausalitet, alltså att utdelningshändelsen är verkan från 

lönsamhetsförändringen, och inte orsaken till den. När bolagsstyrelsen föreslår deras 

utdelning år 0, så har de ofta en bild av hur lönsamheten för året kommer se ut, därav blir 

detta samtida samband svårt att fastställa. 

 

Signalerna är starkast för de positiva utdelningsförändringarna, speciellt starkt är 

sambandet i för samtida lönsamheten, med en något lägre påverkan på 

lönsamhetsförändringen det efterföljande året, för att två år efter utdelningsökningen 

fortsatt vara signifikant, men ha en negativ påverkan på lönsamheten. Detta spekulerar 

författarna kan bero på grund av att på längre sikt kan en högre utdelning leda till färre 

investeringsmöjligheter vilket i sin tur har en negativ påverkan på lönsamheten.  
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De negativa utdelningsförändringarna är även signifikanta för samtliga år i studien, dock 

något svagare signifikans två år efter förändringen. Dock är de ej symmetriska med de 

positiva förändringarna. Utdelningsförändringen har en negativ påverkan på både den 

samtida lönsamheten och lönsamhetsförändringen de två efterföljande åren.  

 

Det tycks ej finns något informationsvärde i att ett företag initierar en utdelning, empiriskt 

har detta varken en positiv eller negativ effekt på den framtida lönsamheten. Upphörd 

utdelning är starkt knutet till den samtida lönsamhetsförändringen, med ett svagt samband 

till det efterföljande året.  

 

Till viss del kan den lägre signifikansen för upphörd utdelning, samt de negativa 

förändringarna, förklaras med hjälp av försiktighetsprincipen. Alltså att när bolaget 

fastställer årets utdelning är fortfarande årets inkomster ej fastställda, medan kostnaderna 

för de potentiella inkomsterna redan är bokförda. Beslutet om utdelning görs alltså med 

ett lägre resultat i åtanke. Resultaten ovan håller även i mångt och mycket när modellens 

svarsvariabel och kontrollvariabler justerats för andra mått på lönsamhet, vilket innebär 

att författarna ser studien som att den har ett starkt resultat.  

 

Vid närmare inblick i tidigare studiers modelluppbyggnad och jämförelse med dess funna 

resultat i förhållande till vad som framkommit av denna studie kan författarna konstatera 

att skillnader mellan dessa tycks bero på en del faktorer. Valet av regressionsmodell, 

vilket fastställs utifrån det tillgängliga datamaterialet, har visat sig ha en betydande roll i 

resultatens signifikans. Val av lönsamhetsmått är en annan faktor som varit av stor vikt, 

där de tidigare främst använda måtten varit anormal vinst, ROA, samt hur dessa 

modelleras. Vissa studier har exempelvis gett kontrollvariabler egenskapen att de återgår 

mot ett medelvärde. Det här är alla viktiga aspekter vilket i de tidigare studierna på något 

plan läggs fram med sinsemellan motsägelsefulla motiveringar.  

 

Vi vill avsluta detta kapitel med ett citat från Fischer Black (1976): 

 

“The harder we look at the dividend picture, the more it 

seems like a puzzle, with pieces that just don't fit together.” 
– Fischer Black 

 

Detta citat är lika relevant år 1976 som det är idag, teorier och studier motsäger 

fortfarande varandra, men vi ser det som att denna studie skänker området ytterligare en 

pusselbit till det enorma pusslet som är världen av utdelningar inom corporate finance.  

 

7.2 Studiens bidrag 

Praktiskt kan resultatet från denna studie hjälpa olika intressenter i den svenska 

kontexten. Dels tyder resultatet på att företagsledningar generellt har utdelningens 

signaler i åtanke när de beslutar om utdelningsnivåer. De svenska företagen tycks vara 

medvetna om att åtminstone kortsiktigt använda utdelning som ett redskap att signalera 

om lönsamhet till dess investerare. Detta är särskilt intressant sett ur investerares 
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perspektiv, där det via resultat av studien framgår att det kortsiktigt finns utrymme att 

agera på ett företags utdelningsförändringar, likt vad som i tidigare studier mynnat ut i en 

upp- eller nedgång av aktiepriset. Däremot, att en positiv utdelningsförändring enligt 

studien visat sig ha en negativ inverkan på lönsamheten två år senare är en intressant 

aspekt för investerare. Vid långsiktigt sparande kan en positiv utdelningsförändring 

således ses som negativt. Från de påvisade resultaten i studien kan författarna visa att hur 

en investerare bör agera på en förändrad utdelning beror till stor del om det rör sig om ett 

kortsiktigt eller långsiktigt sparande. Författarna bakom studien fastslår därför att 

utdelning bör tas i beaktning hos såväl institutionella som privata investerare vid analyser 

om potentiella investeringar.  

  

Teoretiskt har den här studien bidragit med att klarlägga att utdelning generellt används 

till att signalera om lönsamhet hos svenska företag. Det finns inom detta 

forskningsområde sedan tidigare en handfull empiriska studier vilka baserats på liknande 

data men i olika länder, där författarna bakom studien observerat att slutsatserna varit 

inkonsekventa mellan studierna. Däremot till författarnas kännedom har empiriska studier 

ej bedrivits i Norden, i vilket både utdelningsfrekvensen såväl som ägarkoncentration 

skiljer sig från de länder där forskningen tidigare bedrivits, vilket ger ett intressant bidrag 

hur det ser ut i den svenska kontexten. 

 

7.3 Fortsatt forskning 

En intressant aspekt vilket berör sambandet mellan utdelningsförändringar och framtida 

lönsamhet hade varit att undersöka huruvida det förekommer sektorspecifika skillnader 

eller ej. Vidare innebär det att vidga användandet av sektorindelningen som finns som 

underlag i materialet, genom att utföra separata regressionsanalyser för respektive sektor 

och sedan jämföra dess resultat. I den här studien har sektorstillhörighet som tidigare 

nämnts endast behandlats som en kontrollvariabel, att istället använda sektorstillhörighet 

på ovannämnda sätt kan ge en mer konkret bild av huruvida sambandet mellan utdelning 

och framtida lönsamhet påverkas av vilken sektor företaget är verksam inom. Detta är 

något som hade kunnat gynna såväl företaget som enskilda investerare.  

 

Tidigare studier har använt olika modeller vid utförandet av regressionsanalyser, och 

resultatets signifikans skiljer sig beroende på om en poolad regression eller paneldata 

används. Att ta fram en enhetlig modell vilken är bäst lämpad för den här typen av 

regression hade således höjt tillförlitligheten och därmed fört forskningsområdet framåt. 

I nuläget finns det ej heller någon distinkt definition på hur lönsamhet bör mätas och 

modelleras, vilket ger begreppet stort utrymme för tolkning. De lönsamhetsmått vilka 

används i dagsläget har som tidigare nämnts sina för- respektive nackdelar, och det är ej 

heller transparent mellan studier om olika mått används. Att ta fram ett mått vilket är bäst 

lämpat för lönsamhet i det här sammanhanget hade gett en bra grund till fortsatt forskning 

kring utdelningspusslet.  

 

Att i konsensus säkerställa vissa av dessa oklarheter skulle som sagt tillåta forskningen 

på området att gå framåt, och kunna implementera detta forskningsområde i ytterligare 

kontexter, exempelvis att inkludera utdelningssignalerna i modeller för analyser av 

framtida lönsamhet.  
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7.4 Studiens etiska och samhälleliga implikationer 

Enligt Bryman (2011, s. 131–132) finns olika grundläggande etiska principer angående 

forskningsupplägget vilka bör diskuteras mer ingående, dessa benämns 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Tillsammans berör de en studies frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 

Vidare innebär det att forskaren ska informera berörda personer i 

undersökningsmaterialet angående den aktuella studiens syfte, samt att deltagarna i 

undersökningen ska ha rätt att bestämma över sitt deltagande. Vidare är det betydelsefullt 

att personliga uppgifter som hanteras i undersökningen bör behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Det bör även säkerställas att dessa uppgifter endast används för att bidra 

till forskningsändamålet (Bryman, 2011, s. 131–132). Sett till den här studien är samtliga 

uppgifter rörande undersökningsmaterialet tillgängligt för allmänheten, insamlat från 

Eikons databas, vilket gör att inga uppgifter behöver bevaras. Vidare är inte heller något 

enskilt företag i undersökningen namngett och inte heller på något sätt utpekat eller 

särbehandlat i studien.  Därmed har det ej funnits något skäl till att hantera insamling eller 

bearbetning av befintligt datamaterial med någon ytterligare försiktighetsåtgärd ur ett 

etiskt perspektiv.  

 

Utdelning är ett komplext pussel vilket omfattas av svårigheter för såväl 

företagsledningar som investerare hur utdelningar bör användas och tolkas. Tidigare i 

studien har författarna gett exempel på ett amerikanskt företag, ConocoPhillips, som 

sänkte deras utdelning för första gången på 25 år, något som fick stora konsekvenser på 

företagets värde. Konsekvenserna av vilka signaler utdelningar tycks sända angående 

företags välmående och de incitament företagsledningar kan få på grund av detta, kan få 

effekter som ej nödvändigtvis är hälsosamma för samhället. För att extremdra situationen 

hade ett överdrivet fokus på att ge utdelningar kunnat leda till likviditetsproblem, vilket i 

sin tur drabbar övriga intressenter såsom leverantörer, kunder och finansiärer. Studiens 

modell visar även att utdelningens påverkan på lönsamhet skiljer sig på kort- och lång 

sikt. I och med detta kan företagens vilja att använda utdelning som ett verktyg för 

kortsiktiga signaler till dess investerare få negativa konsekvenser på lång sikt då det bidrar 

till mindre kapital inom företaget och därmed färre investeringsmöjligheter. Något som 

även det drabbar utomstående intressenter och samhället i övrigt. Det sätt som utdelning 

tycks användas på idag i kombination med hur det tolkas av investerare är därför ej 

optimalt ur ett samhälleligt perspektiv. I kapitel 1.2 problembakgrund uppgav författarna 

att majoriteten av Sveriges största företag förväntas höja utdelning per aktie under året, 

vad detta innebär för det svenska samhället återstår att se.  
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8. Sanningskriterier 

Det sista kapitlet kommer att diskutera vad reliabilitet, validitet, och 

generaliserbarhet, och hur kriterierna för dessa är uppfyllda för denna 

studie.  

8.1 Reliabilitet 

Vid granskning av studiens kvalitet är det vanligtvis två analysmått som används för att 

kontrollera relevansen samt tillförlitligheten i studiens innehåll, vilka benämns reliabilitet 

och validitet. Reliabiliteten, analysmåttet för tillförlighet, utgår dels för att kontrollera en 

studies replikerbarhet, vilket förklarar till vilken grad studiens resultat är stabilt, det vill 

säga om liknande resultat hade uppnåtts oberoende på vem som utför studien samt om 

flertalet upprepningar av studien gjorts (Bryman, 2011, s. 49). Att en studie omfattas av 

hög reliabilitet innebär enligt Bryman (2011, s. 49) därmed att utgången av studien hade 

blivit liknande om den upprepas vid flertalet tillfällen 

 

Reliabiliteten sett till den här studien stärks av att utgångspunkten varit likt vad som 

presenterats i tidigare studier (Nissim & Ziv, 2001; Grullon et al., 2005; Choi et al., 2010; 

Lukose & Rao, 2010). Det vill säga att dataunderlaget extraherats utifrån liknande 

kriterier som dessa studier, där finansiella institutioner exkluderats samt företag med ett 

marknadsvärde understigande 100M SEK. Även variablerna vilka inkluderats i studien 

påminner om tidigare studiers, vilket gör det lättare att jämföra resultaten och därmed öka 

studiens trovärdighet. Vidare är datamaterialet insamlat från en extern databas, Eikon, 

vilket som tidigare nämnts är en sekundärkälla och därmed i princip åtkomligt för vem 

som helst. Detta är något som även eliminerar risken för handhavande fel vid insamling 

av data, vilket stärker studiens replikerbarhet och därmed även reliabilitet.  

 

 Dock fanns det hål i datasetet, vilka korrigerades genom en manuell inmatning utifrån 

företagens respektive årsrapporter, vilket är något som kan minska reliabiliteten i studien. 

Senare, vid vidare hantering av studiens data kodades utdelningsnivåerna utifrån om det 

var en positiv eller negativ utdelningsförändring eller en initierad eller utelämnad 

utdelning, något som utfördes manuellt genom Excels funktioner. Författarna kan därmed 

inte utesluta att inga fel uppstått vid kodningen, men detta kontrollerades via en 

stickprovsundersökning där kodningen såg ut att vara korrekt utförd. Detta är i linje med 

vad Eliasson (2013, s. 16) nämner, att det vid en kvantitativ studie är viktigt att kontrollera 

att inga fel uppstår vid kodningen.  

 

Valet av kvantitativ metod i kombination med insamlat sekundärdata är något som 

generellt stärker reliabiliteten i en studie, eftersom det resulterar i ett objektivt 

förhållandesätt då datamaterialet ej kunnat påverkas av författarna i större utsträckning.  

All data vilken studien och dess resultat är baserats på är som tidigare nämnts offentligt 

för allmänheten. Utöver det har författarna bakom studien även använt vedertagna 

statistiska modeller, likt vad tidigare studier använt, vilka är relativt lättanvända samt 

tillgängliga i olika statistikprogram. I och med detta anser författarna att studien präglas 

av en hög reliabilitet.  
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8.2 Validitet 

Det andra analysmåttet, validitet, ämnar kontrollera relevansen i studiens innehåll. 

Validitet definieras enligt Eliasson (2013, s. 16) till vilken grad studien mäter vad den har 

för avsikt att mäta, vilket innebär hur meningsfull en studie är. En hög validitet präglas 

därför av studiens teoretiska utgångspunkt är väl överensstämmande med, och kan 

besvaras utifrån studiens kvantitativa datainsamling. Enligt Djurfeldt (2009, s. 105) är det 

vanligare att validitetsproblem uppstår vid kvantitativa studier jämfört med kvalitativa 

studier. Med detta i åtanke är det än mer relevant för den studien att analysera kvalitén, 

validiteten vilket denna kvantitativa studie omfattas av.  

 

Vid hantering av sekundärdata finns underliggande svårhanterliga validitetsproblem i och 

med att datainsamlandet är en vital process för att kvalitetssäkra studien (Bryman, 2011, 

s. 305). Dock bör tillförligheten i Thomson Reuters databas Eikon anses vara hög då den 

typen av datainsamling är en fundamental del av deras verksamhet, vilket bör säkerställa 

en hög kvalitet på det tillgängliga materialet. Ett alternativ för att säkerställa validiteten 

ytterligare hade varit att införskaffa materialet helt och håller utifrån primärkällor, det vill 

säga att gå igenom exempelvis årsredovisningar från varje företag under samtliga år. På 

grund av studiens omfattning fanns dock ej tid för använda den metoden. Istället 

kontrollerades överensstämmandet mellan siffror från Eikon och årsredovisningar endast 

genom ett slumpmässigt stickprov av företag.  

 

När analysen av studiens validitet utförs delas vanligtvis begreppet validitet in i olika 

aspekter vilka berör skilda delar av validitetsprocessen. Dessa aspekter benämns 

vanligtvis begreppsvaliditet, intern validitet samt extern validitet (Bryman, 2011, s. 50–

51) Begreppsvaliditet behandlar huruvida studiens faktiska mätning stämmer överens 

med vad som var ämnat att mäta, alltså mellan den teoretiska delen och studiens 

kvantitativa data. Begreppsvaliditeten stärks av datamaterialet endast består av svenska 

företag som någon gång under de senaste femton åren betalat utdelning, och år där ingen 

utdelning skett ej varit av intresse och därför exkluderats. 

 

Den andra aspekten vid kontrollering av studiens validitet vilken benämns intern validitet 

eller kausalitet och berör studiens resultat, huruvida det är möjligt att säkerställa att de 

oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln (lönsamhet). För att uppnå en hög 

intern validitet bör det alltså finnas ett påvisat samband om orsak och verkan mellan 

berörda variabler. Det finns alltid en risk att slutsatser från en studie dras utifrån grundlösa 

premisser (Bryman, 2011, s. 168).  Kopplat till den här studien innebär det hur författarna 

bakom studien kan säkerställa att en förändring i utdelning leder till förändring i framtida 

lönsamhet, och att det ej beror på annat. Vidare innebär en hög intern validitet att det 

signifikanta värdet för utdelningsförändringar i regressionsanalysen ej blivit påverkat av 

andra variabler i modellen. Detta kontrolleras genom korrelationsmatriser mellan 

samtliga oberoende variabler, vilket i studiens fall resulterade i låga korrelationsnivåer 

mellan samtliga variabler. Detta är något som ger ett intryck av att en hög intern validitet 

existerar.  

 

Extern validitet ämnar förklara en studies generaliserbarhet, om resultatet speglar hela 

populationen (Bryman, 2011, s. 168–169). Populationen, vilket beskrivs av studiens syfte, 

är svenska publika företag. Författarna bakom studien anser att datamaterialet vilket 

studien är baserat på är omfattande då det består av 179 svenska företag. Materialet består 

således av nästan hälften av samtliga företag listade på Nasdaq OMX Stockholm, vilket 

är Sveriges största plattform för handel med värdepapper (Nasdaq, u.å.). Med tanke på att 
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datamaterialet vilket studien är baserat på representerar en sådan väsentlig del av de 

svenska publika företagen anser författarna att den externa validiteten är hög. Studiens 

generaliserbarhet för populationer bortom den svenska aktiemarknaden beror på 

skillnader mellan den svenska och denna aktiemarknad. Är förhållandena på dessa 

marknader och företagskulturer liknande, så kan det tänkas att resultatet är generaliserbart 

även där.  
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Appendix 1: Residualtest för t = 1 
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Appendix 2: Residualtest för t = 2 
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Appendix 3: Diagnostiska tester för statistiska antaganden 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

           Prob > F =      0.9814

    F(  1,     166) =      0.001

H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

Prob>chi2 =      0.0000

chi2 (170)  =   4.0e+07

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

                (V_b-V_B is not positive definite)

                Prob>chi2 =      0.0000

                          =      198.54

                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

 TotalEquity     -3.63e-12    -8.28e-13       -2.80e-12        3.08e-12

EarningsC~_1     -.2863694    -.2318816       -.0544878        .0065174

     ROE_1w1     -.3633653    -.2256505       -.1377148        .0529353

NDCxdDPS_1w1      .1067203     .1458677       -.0391474        .0331813

PDCxdDPS_1w1      .0426737     .0168164        .0258573        .0116639

        DI_1      .0026327    -.0116821        .0143149        .0161938

        DO_1     -.0855582    -.0979271        .0123689        .0189561

                                                                              

                   fixed        random       Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

        variables so that the coefficients are on a similar scale.

        estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your

        there may be problems computing the test.  Examine the output of your

        of coefficients being tested (7); be sure this is what you expect, or

Note: the rank of the differenced variance matrix (6) does not equal the number
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Appendix 4: Fixed-Effects Robust Regression (Huvudmodell) 
 

 
  

                                                                              

         rho    .13668938   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .49483296

     sigma_u    .19689852

                                                                              

       _cons     .1296188   .0639068     2.03   0.044     .0035254    .2557122

 TotalEquity    -3.98e-12   5.20e-12    -0.77   0.445    -1.42e-11    6.28e-12

EarningsC~_1    -.2847426   .0981973    -2.90   0.004    -.4784942   -.0909909

     ROE_1w1    -.2994705   .2954347    -1.01   0.312     -.882388    .2834471

NDCxdDPS_0w1     .1687097   .0485869     3.47   0.001     .0728436    .2645758

PDCxdDPS_0w1     .0771012   .0191762     4.02   0.000      .039265    .1149373

        DI_0     .0108039   .0379015     0.29   0.776    -.0639791    .0855868

        DO_0    -.1320904   .0236567    -5.58   0.000    -.1787671   -.0854138

                                                                              

EarningsCh~e        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                   (Std. Err. adjusted for 183 clusters in Id)

corr(u_i, Xb)  = -0.3076                        Prob > F          =          .

                                                F(6,182)          =          .

     overall = 0.0728                                         max =         13

     between = 0.1543                                         avg =       10.6

     within  = 0.1182                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: Id                              Number of groups  =        183

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,945
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Appendix 5: Fixed-Effects Robust Regression (Huvudmodell) 
 

 
 

  

                                                                              

         rho    .13848809   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e     .4964935

     sigma_u    .19906236

                                                                              

       _cons     .1368273    .065757     2.08   0.039     .0070833    .2665713

 TotalEquity    -3.63e-12   5.20e-12    -0.70   0.486    -1.39e-11    6.63e-12

EarningsC~_1    -.2863694   .0961962    -2.98   0.003    -.4761726   -.0965661

     ROE_1w1    -.3633653   .3048106    -1.19   0.235    -.9647823    .2380517

NDCxdDPS_1w1     .1067203   .0424684     2.51   0.013     .0229265     .190514

PDCxdDPS_1w1     .0426737   .0169409     2.52   0.013      .009248    .0760995

        DI_1     .0026327   .0280062     0.09   0.925    -.0526259    .0578914

        DO_1    -.0855582   .0456339    -1.87   0.062    -.1755978    .0044814

                                                                              

EarningsCh~e        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                   (Std. Err. adjusted for 183 clusters in Id)

corr(u_i, Xb)  = -0.3203                        Prob > F          =          .

                                                F(6,182)          =          .

     overall = 0.0665                                         max =         13

     between = 0.1876                                         avg =       10.6

     within  = 0.1123                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: Id                              Number of groups  =        183

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,945
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Appendix 6: Fixed-Effects Robust Regression (Huvudmodell) 
 

 
  

                                                                              

         rho    .11007076   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .43494693

     sigma_u    .15296586

                                                                              

       _cons     .0812661   .0169575     4.79   0.000     .0477902     .114742

 TotalEquity     9.76e-13   2.24e-12     0.44   0.664    -3.45e-12    5.40e-12

EarningsC~_1    -.2640942    .133915    -1.97   0.050    -.5284558    .0002674

     ROE_1w1    -.1609426   .1628201    -0.99   0.324    -.4823658    .1604807

NDCxdDPS_2w1     .0577635   .0334168     1.73   0.086    -.0082045    .1237316

PDCxdDPS_2w1    -.0382937   .0145808    -2.63   0.009    -.0670777   -.0095097

        DI_2    -.0246413   .0196632    -1.25   0.212    -.0634585    .0141758

        DO_2     -.027003   .0322766    -0.84   0.404    -.0907203    .0367143

                                                                              

EarningsCh~e        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                   (Std. Err. adjusted for 170 clusters in Id)

corr(u_i, Xb)  = -0.2208                        Prob > F          =          .

                                                F(6,169)          =          .

     overall = 0.0781                                         max =         13

     between = 0.2910                                         avg =       10.4

     within  = 0.1132                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: Id                              Number of groups  =        170

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,768
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Appendix 7: Fixed-Effects Robust Regression (Alternativmodell) 
 

 
 

                                                                              

         rho    .16754312   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .08271783

     sigma_u     .0371092

                                                                              

       _cons     .0343019   .0033801    10.15   0.000     .0276327    .0409711

 TotalEquity     1.70e-13   3.77e-13     0.45   0.654    -5.75e-13    9.14e-13

    ROE_1_w1     -.065275   .0628012    -1.04   0.300    -.1891871     .058637

    ROA_1_w1    -.4786771   .1460726    -3.28   0.001    -.7668905   -.1904636

NDCxdDPS_0~1     .0313647   .0108783     2.88   0.004      .009901    .0528284

PDCxdDPS_0~1     .0297593   .0044215     6.73   0.000     .0210352    .0384833

        DI_0     .0339458   .0086783     3.91   0.000     .0168227     .051069

        DO_0     -.041006   .0079473    -5.16   0.000    -.0566867   -.0253252

                                                                              

  ROA_Change        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                   (Std. Err. adjusted for 183 clusters in Id)

corr(u_i, Xb)  = -0.5864                        Prob > F          =          .

                                                F(6,182)          =          .

     overall = 0.2184                                         max =         14

     between = 0.1708                                         avg =       11.6

     within  = 0.3026                                         min =          2

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: Id                              Number of groups  =        183

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      2,128
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Appendix 8: Fixed-Effects Robust Regression (Alternativmodell) 
 

 
 

  

                                                                              

         rho    .21257432   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .08163858

     sigma_u     .0424176

                                                                              

       _cons     .0401372   .0041716     9.62   0.000     .0319062    .0483682

 TotalEquity     1.99e-13   3.85e-13     0.52   0.605    -5.60e-13    9.59e-13

    ROE_1_w1    -.0673266   .0650001    -1.04   0.302    -.1955772     .060924

    ROA_1_w1    -.5314918   .1445829    -3.68   0.000     -.816766   -.2462175

NDCxdDPS_1~1     .0283324   .0102639     2.76   0.006     .0080808    .0485839

PDCxdDPS_1~1     .0120506    .005057     2.38   0.018     .0020727    .0220285

        DI_1     .0060606   .0070389     0.86   0.390    -.0078277    .0199489

        DO_1    -.0011047   .0097682    -0.11   0.910    -.0203782    .0181689

                                                                              

  ROA_Change        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                   (Std. Err. adjusted for 183 clusters in Id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6363                        Prob > F          =          .

                                                F(6,182)          =          .

     overall = 0.1850                                         max =         14

     between = 0.1043                                         avg =       10.7

     within  = 0.2884                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: Id                              Number of groups  =        183

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,951
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Appendix 9: Fixed-Effects Robust Regression (Alternativmodell) 
 

 
 

                                                                              

         rho    .24074356   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .07803361

     sigma_u    .04394048

                                                                              

       _cons     .0416991   .0042031     9.92   0.000     .0334017    .0499965

 TotalEquity     5.28e-13   3.77e-13     1.40   0.163    -2.16e-13    1.27e-12

    ROE_1_w1    -.0785542   .0632012    -1.24   0.216    -.2033198    .0462113

    ROA_1_w1    -.4923589   .1363653    -3.61   0.000    -.7615577   -.2231601

NDCxdDPS_2~1     .0170681   .0105681     1.62   0.108    -.0037944    .0379306

PDCxdDPS_2~1     -.007552   .0059737    -1.26   0.208    -.0193447    .0042407

        DI_2    -.0082746   .0088319    -0.94   0.350    -.0257096    .0091605

        DO_2    -.0242467   .0127444    -1.90   0.059    -.0494054     .000912

                                                                              

  ROA_Change        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

                                   (Std. Err. adjusted for 170 clusters in Id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6409                        Prob > F          =          .

                                                F(6,169)          =          .

     overall = 0.1766                                         max =         13

     between = 0.1790                                         avg =       10.4

     within  = 0.2818                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: Id                              Number of groups  =        170

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,768


