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Sammanfattning 

  

Problembakgrund och problemdiskussion: Företagens utdelningar är av intresse för 

investerare ur ett flertal synvinklar. De ger aktieägaren en direktavkastning på investerat 

kapital, men beskrivs också kunna förklara ett företags framtida prestationer. För de teorier 

som presenterats inom det företagsekonomiska området finns de som förespråkar både 

positiva och negativa samband kring utdelningars effekt på företagets resultattillväxt. De 

senaste åren har nya empiriska studier som visar på motsatta samband presenterats. 

Tidigare studier tillsammans med att forskning ej hittats för den svenska marknaden har 

ökat författarnas intresse kring det samband som resulterat i följande problemformulering. 

  

Problemformulering: Finns det ett positivt samband mellan svenska börsbolags 

utdelningsandel och deras resultattillväxt? 

  

Syfte: Studiens syfte är att förklara om det finns ett positivt samband mellan 

utdelningsandel och framtida tillväxt i resultat för urvalet av svenska företag listade vid 

Large Cap på Nasdaq OMX Stockholm vid utförandet av studien, våren 2012. Studien 

inkluderar även ett motsvarande test av aggregerade värden för Sveriges 70 mest omsatta 

aktier, i indexet Thomson Reuters Country Index Sverige. Dessa resultat jämförs därefter 

med varandra för att stärka ett samband som förväntas vara positivt och är direkt relaterad 

till studiens problemformulering. 

  

Teori: Tidigare empirisk forskning som grundar sig i resultaten av Arnott och Asness 

(2003) och efterföljande forskning inom ämnet har denna studie, i mån av kunskap och 

tidshorisont, försökt replikera. Tillsammans utgår studierna från teorier av Lintner (1956) 

om företagens optimala utdelningsandel, Modigliani & Miller (1961) med teorin om 

utdelningars irrelevans och Gordons (1962) teori om företagsvärdering givet konstant 

tillväxttakt. Slutligen Myers (1984) Pecking Order theory om finansieringsalternativ. 

  

Metod: Studiens genomförs med en kvantitativ metod. Undersökningsperioden är 1983 till 

2010, med tidsperioder om ett-, tre- och fem år, för vilka företag i urvalet, Large Cap, ur 

populationen Nasdaq OMX Stockholm. Den statistiska undersökningen har genomfört med 

en multilinjär regressionsmodell för vilka oberoende variabler undersökt förhållandet till 

dem beroende variabeln, resultattillväxt. 

  

Empiri, Analys & Slutsats: Resultatet visar ett positivt samband mellan utdelningsandel 

och resultattillväxt för de noterade företagen på Large Cap, 2012. Studiens resultat har 

tydliga likheter med de utfall som tidigare empirisk forskning presenterat och likaså det 

positiva samband som återfinns för variablerna utdelningsandel och resultattillväxt. För den 

svenska marknaden kan huvudhypotesen bekräftas och därmed ett positivt förhållande som 

besvarar studiens problemformulering för tidshorisonten 1983-2010.   
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med att ge läsaren en förståelse för företagets utdelning och begreppet 

utdelningsandel samt vilken betydelse dessa har för företaget och investeraren. Vidare 

presenteras teorier och tidigare empirisk forskning inom området. Detta ger läsaren en 

bakgrund till studiens problemformulering och syfte. Avslutningsvis presenteras studiens 

teoretiska och praktiska bidrag. 

 

Aktieutdelningar ger företagens aktieägare avkastning på det kapital de har investerat i 

företaget. Dessa utdelningar är, relativt företagens förväntningar på framtida tillväxt, 

enklare att förutspå och därmed intressant för många investerare. Den ökade handeln med 

aktier har med åren blivit ett populärt placeringsalternativ och lockar investerare i alla 

storlekar och med olika perspektiv.  

 

Den effekt som utdelningar har på det enskilda företaget förbryllar fortfarande forskare och 

det finns idag teorier som stödjer samband åt motsatta håll, vad gäller utdelningsstorlek och 

framtida tillväxt i företaget. Det är främst forskning från USA som etablerat grunden till de 

förhållanden som kunnat bevisas och de första teorierna utvecklade från 1950-talet har fram 

till tidigt 2000-tal inte ifrågasatts i någon större utsträckning. I Sverige har förhållandet inte 

undersökts i någon större grad och i de jämförda resultaten på internationell nivå finns inte 

heller det svenska förhållandet med.  

1.1 Problembakgrund 

Redan under tidigt 1600-tal kan man se tendenser till det man i senare tid kallar 

företagsutdelningar. Skeppare från Holland och Storbritannien var de första aktörerna som 

sålde sina finansiella fordringar till villiga investerare och på sikt föddes de första 

handelsplatserna i Amsterdam. Vidare beskrivs hur dessa fordringar byttes med tiden ut 

mot aktier och därmed ägarandelar. Aktörerna insåg fördelen med att diversifiera sina 

placeringar, genom att köpa aktier i olika skepp, och kunde därmed minska risken med sina 

investeringar. (Frankfurter & Wood, 1997, refererad i Al-Malkawi 2010, s. 172ff) 

 

Utvecklingen inom den finansiella sektorn har över tid skridit framåt, men synsättet kring 

aktieutdelningar och kunskapen kring de effekter som ligger bakom har skapat frågetecken 

vilket ännu förbryllar forskare inom området. Brealey och Myers (2000, s. 1014) 

rangordnar kunskapen om företagens utdelningar som en av de tio ännu obesvarade gåtorna 

inom finansteorin.  

 

Företag skapar tillväxt genom bland annat investeringar i verksamheten och den primära 

anledningen till dessa investeringar är att maximera vinsten (Donaldson, 1961, s. 71). 

Enligt Donaldson (1961) och Myers (1984) kan företaget välja att finansiera framtida 

investeringar med internt genererade vinstmedel, skulder, konvertibler eller genom en 

nyemission. Företag väljer i första hand internt genererade vinstmedel enligt pecking order 

teorin (Myers, 1984). Företagets ledning tar beslut gällande företagets utdelningsandel, det 

vill säga hur mycket av de internt genererade vinstmedlen som ska delas ut. (Ogden J.P. et 
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al., 2002, s. 474) En hög utdelningsandel minskar företagets möjlighet till finansiering 

genom internt genererade vinstmedel vilket kan leda till att företaget tar in externt kapital 

för att göra investeringar eller väljer avstå från att investera (Lintner, 1956, s. 105ff).  

 

Utdelningen kan ses som en kompensation för den risk investeraren utsätter sitt kapital för. 

Samtidigt kan ett företag som väljer att inte dela ut ha för avsikt att demonstrera att man har 

en optimistisk syn på företagets framtida investeringsmöjligheter och att de internt 

genererade vinstmedlen bör behållas i företaget till dessa. Vid en lyckad investering kan 

värdet på företaget öka och därmed kompensera investeraren för den uteblivna utdelningen. 

(Fisher, 1976, s. 8ff) Företagets utdelningspolicy attraherar olika typer av investerare 

beroende på deras preferenser avseende avkastningsstruktur. Beskattning, 

investeringshorisont och storleken på investeringen är faktorer som kan påverka 

investerarens beslut (Ogden J.P. et al., 2002, s. 478).  

 

Ur ett investerarperspektiv är företagets vinsttillväxt ett centralt mått på tillväxt (Nilsson et 

al, 2002, s. 149). Välkända teorier grundade av Lintner (1956), Modigliani och Miller 

(1961), Gordon (1962) och Myers (1964) indikerar att företagens utdelningsandel kan 

relateras till en högre tillväxt, men överlag med en negativ relation. Som Brealey och 

Myers (2000, s. 1014) understryker finns skilda åsikter i frågan om utdelningsandelens 

optimala nivå. Dessa äldre teorier har under lång tid varit accepterade inom det finansiella 

området och det har först nu under 2000-talet som det publicerats forskning med motsatt 

syn på dessa äldre teorier. Studier som visat belägg för ett positivt samband mellan 

utdelning och resultattillväxt publicerades först 2003 av Arnott och Asness (2003). De 

kunde presentera ett resultat som öppnade nya dörrar för forskning inom området för 

utdelningsandel och tillväxt. Kommande studier av Zhou och Ruland (2006), Gwilym et al 

(2006) och Vermeulen (2011) har med utgångspunkt i Arnott och Asness (2003) resultat, 

om att en hög utdelningsandel ger en hög framtida tillväxt, kunnat presentera jämförbara 

studier med intressanta observationer. Studierna är till stor del utförda utanför Europa vilket 

har fungerat som inspiration till denna studie som kommer att undersöka om sambandet är 

positivt även i Sverige.  

 

Av problembakgrunden framgår att teori och tidigare studier inom ämnet är oförenliga med 

den forskning som under senare tid publicerats. Författarna har inte heller funnit någon 

tidigare forskning inom ämnet som utförts på den svenska marknaden. Detta motiverar till 

genomförandet av denna studie som kommer att undersöka förhållandet mellan företagens 

utdelningsandel och den resultattillväxt som företaget åstadkommit över tid för att söka 

eventuella samband. Utifrån studiens teoretiska referensram kommer hypoteser att 

utvecklas och sedan testas på inhämtat finansiell data genom multipel linjär regression. 

Data inhämtas för ett urval av bolag på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 1983-

2010. Studien kompletteras med data för aggregerade nyckeltal från Thomson Reuters 

Country Index Sverige under samma tidsperiod. Regressionsmodellen består av den 

beroende variabeln, resultattillväxt, samt den oberoende variabeln utdelningsandel. 

Modellen omfattar även kontrollvariabler med företagsspecifik data samt omvärldsfaktorer. 

Författarna önskar därmed finna samband som kan ge investerare en bättre bild av effekten 

kring företagens utdelningsandel och förväntad resultattillväxt i Sverige.  

 

 



3 

 

1.2 Problemformulering  

Finns det ett positivt samband mellan svenska börsbolags utdelningsandel och deras 

resultattillväxt? 

1.3 Syfte 

Författarna vill med denna studie förklara om det finns ett positivt samband mellan 

utdelningsandel och framtida tillväxt i resultat för urvalet av svenska företag listade vid 

Large Cap på Nasdaq OMX Stockholm vid utförandet av studien, våren 2012. Studien 

inkluderar även ett motsvarande test av aggregerade värden för Sveriges 70 mest omsatta 

aktier, i indexet Thomson Reuters Country Index Sverige. Dessa resultat jämförs därefter 

med varandra för att stärka ett samband som förväntas vara positivt och är direkt relaterad 

till studiens problemformulering.  

1.4  Praktiskt och teoretiskt bidrag 

Författarna har för avsikt att ge investerare på Nasdaq OMX Stockholm ytterligare kunskap 

om hur utdelningsandelen kan påverka den förväntade avkastning på investerat kapital. 

Investeraren kommer att erhålla en breddad kunskap i sambandet mellan företagets 

utdelningsandel och framtida tillväxt. Detta är något som kan vara till hjälp då de 

komponerar sina aktieportföljer och därmed underlätta beslutsfattandet för ett flertal stora 

aktörer med skilda preferenser vad gäller investeringshorisont och typ av avkastning. Vissa 

aktörer kan vara indifferenta mellan avkastningsformer som direktavkastningen som 

utdelningar ger och aktietillväxt genom t.ex. värdeskapande investeringar. Vidare har 

författarna för avsikt komplettera den befintliga forskningen inom området genom att 

undersöka sambandet på den svenska marknaden. Detta med förhoppningen om att vara 

delaktig i lösningen på en av de ouppklarade gåtorna inom den finansiella teorin (Brealey & 

Myers, 2000, s. 1014). 

1.5 Begreppsförklaring 

Payout ratio – Engelskans ord för utdelningsandel som förklarar företagets procentuella 

storlek för den utdelning som görs till företagets aktieägare. Utdelningsandelen förklarar till 

viss del hur företaget disponerar sitt årliga resultat. 

 

Agentkostnad – Nämns bara i denna studie, men relaterar till kostnader som uppstår inom 

företaget då det finns konflikter mellan intressenter i företaget och själva företaget. 

Exempelvis kan konflikter mellan bank, aktieägare och själva företaget med dess ledning 

vara orsaken till agentkostnader om aktörerna har olika avsikter/intressen i företaget.  

 

Speed of adjustment – Förklarar hur snabbt företaget lyckas anpassa sin utdelningsandel till 

den optimala nivå som företaget, enligt Lintner (1956), strävar efter.  

 



4 

 

2. Vetenskapligt tillvägagångssätt 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av författarnas förföreställningar inom området 

och deras syn på den empiriska kunskapen, samt hur denna syn har påverkat studiens 

utformning. Detta följs av författarnas val av perspektiv, angreppssätt och avslutningsvis 

litteratursökning och källkritik.  

2.1 Författarnas förföreställningar 

Författarna bedömer att studiens problemformulering och syfte indikerar att en hög grad av 

objektivitet måste uppnås för att kunna hävda studiens reliabilitet och validitet, därför 

kommer de förföreställningar som författarna har att redogöras samt hur dessa kan komma 

att påverka studien. Johansson Lindfors (1993, s. 76) delar in förföreställningar i tre 

kategorier, allmänna och teoretiska förföreställningar samt kunskapssyn. 

2.1.1 Allmänna förföreställningar och erfarenheter 

Författarens allmänna förföreställningar utvecklas bland annat genom utbildning och 

praktiska erfarenheter (Johansson Lindfors, 1993, s. 25f). Den menar Bryman och Bell 

(2005, s. 43f) är något som måste beaktas i ett vetenskapligt arbete eftersom att den kan 

påverka studiens resultat, därför ska författarna reflektera över detta och konkretisera detta 

för läsaren. Den erfarenhet författarna har av att handla med aktier har bidragit till kunskap 

om olika bolags utdelningspolicy och historiska tillväxt på marknaden. De frågor och beslut 

angående utdelningar som författarna rent praktiskt tagit ställning till är; huruvida de skall 

återinvesteras i bolaget, konsumeras eller placeras i annat värdepapper. Författarna har 

uppmärksammat att skillnader i företags utdelningspolicy där vissa företag delar ut en stor 

del av sin vinst till sina aktieägare och andra företag en mindre del eller ingenting alls. 

Denna erfarenhet och kunskap inom ämnet har vid skrivandets stund inte utvecklat någon 

generell uppfattning eller åsikt hos författarna som är relaterad till problemformuleringen. 

Vidare bedömer författarna sin gymnasiala utbildning med en naturvetenskaplig inriktning 

tillsammans med sina praktiska erfarenheter vara en beroende faktor vid utvecklingen av 

problemformuleringen. Vilket är i linje med Johansson Lindfors (1993, s. 25f) tankar om 

hur de allmänna förföreställningar inverkar vid formuleringen av problemet. 

2.1.2 Teoretiska förföreställningar 

Gummesson (1988, refererad i Johansson Lindfors 1993, s. 76) benämner den förförståelse 

som skapas genom undervisning och läroböcker som preunderstanding at second hand, 

något som kopplas till de teoretiska förföreställningarna. Dessa utvecklas genom bildandet 

av kunskap inom bland annat företagsekonomins olika synsätt och teorier. Den teoretiska 

förförståelsen som författarna besitter inom företagsekonomin har utvecklats under sju 

terminer på Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. Den 

inriktning författarna valt är finansiering och redovisning. Vidare har båda författarna 

tillgodoräknats en utbytestermin vid Université Laval i Québec, Kanada. Detta har varit en 

bidragande effekt till ett utökat intresse samt givit ett bredare perspektiv av ämnet 

finansiering. Kombinationen av studieinriktningarna anses vara till författarnas fördel under 
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studien eftersom att förståelse för företagets redovisning underlättar vid insamling av data 

och då detta ska bearbetas utifrån teorier inom finansiering. Vidare har författarnas 

analytiska förmåga utvecklats under studietiden och utbildningen har även främjat kritiskt 

tänkande. Författarna bedömer utifrån sina teoretiska förföreställningar att den empiriska 

studien med analys och tolkningar kommer att innefatta vetenskaplig kvalitet.   

2.1.3 Kunskapssyn 

Kunskapssynen kan förklaras genom hur forskaren uppfattar den verklighet som skall 

studeras och benämns verklighetssyn och den strategi som forskaren väljer vid studien av 

denna verklighet syftar till vetbarhetssynen (Johansson Lindfors, 1993, s. 10).  

 

För att besvara studiens problemformulering utgår författarna från företagsekonomiska 

teorier och bildar utifrån dess kontenta hypoteser som testas genom statistiska metoder på 

insamlat data från olika företag. Av detta framgår att författarnas ontologiska ståndpunkt är 

objektiv eftersom att företagen i urvalet uppfattas som en objektiv verklighet. Vidare 

eftersom författarna anser att problemformuleringen går att besvara genom att studera 

företagens finansiella situation historiskt. (Ibid., 1993, s. 10f, s. 39; Bryman & Bell, 2005, 

s. 26) Som framgår har författarna en objektiv verklighetssyn vilket anses vara nödvändigt 

för att frambringa ett generaliserbart resultat för en studie likt denna. I följande stycke 

behandlas författarna vetbarhetssyn.  

 

Positivism är den vetenskapsfilosofi som syftar till att man genom att studera den objektiva 

verkligheten kan erhålla kunskap. Forskaren förhåller sig objektivt till studieobjektet och 

hennes egna värderingar ska inte kunna påverka resultatet. Kunskapen skapas genom att 

utgå från befintlig teori som hypoteser utvecklas utifrån, vilka testas på insamlat 

kvantitativt data och sedan bekräftas eller förkastas. Detta leder till en vidareutveckling av 

befintlig teori och ett generaliserbart resultat. (Saunders, 2009, s. 113ff; Patel & Davidson, 

2011, s. 27) Det angreppssätt som författarna har i studien och som är förenligt med det 

positivistiska synsättet diskuteras senare i kapitlet.  

 

Det är av problemformuleringen tydligt att studien avser att undersöka sambandet mellan 

utdelning och resultattillväxt. Vid en sådan typ av undersökning menar Johansson Lindfors 

(1993, s. 23ff) att författaren utgår från ett normalvetenskapligt synsätt, detta då den 

förklarar ett samband mellan olika variabler. Vidare förklaras den kunskapsbildning som 

sker genom ett positivistiskt synsätt inom samhällsvetenskapen är att betrakta som 

normalvetenskap. För att erhålla kunskap inom det studiens område har data för bland annat 

företagets finansiella status och dess utveckling inhämtats. Detta kan ses som en godtagbar 

kunskapskälla för en positivist då den är möjlig att observera med våra sinnen (Patel & 

Davidson, 2011, s. 26). Det ämne författarna valt att studera har av tidigare forskare 

undersökts empiriskt, i huvudsak med en kvantitativ ansats (Arnott & Asness, 2003; Zhou 

& Ruland, 2006; Gwilym et al, 2006; Vermeulen, 2011). Detta indikerar att vår studie av 

sambandet på den svenska marknaden kan prövas logiskt utan att blanda in komplexa 

fenomen, något som är av betydelse för den vetenskapliga metodologi som positivism 

förespråkar. (Patel & Davidson, 2011, s. 26)  
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Motsatsen till positivism är hermeneutiken, tolkningslära, vilket är en kunskapssyn där man 

vid studien använder sig av tolkning för att få förståelse för problemet (Patel & Davidson, 

2011, s. 28). Enligt Svenning (2003, s. 25ff) har de två olika synsätten vissa begränsningar 

gällande tonvikten av empirisk forskning. Han menar att den hermeneutiska synen snarare 

ger direktiv om ett program där forskning bör utföras än att det utförda arbetet förklarar 

forskningsområdets obesvarade frågor. Huruvida detta resonemang delas av forskare 

överlag är svårt att förutsäga, men då denna studie till stor del utgår från numerisk data och 

en kvantitativ undersökning, känns författarnas positivistiska kunskapssyn mer relaterat till 

detta angreppssätt.  

 

Tidigare i kapitlet betonas vikten av objektivitet för studien. En hermeneutisk kunskapssyn 

som innebär en subjektiv uppfattning av verkligheten, där man genom ett mindre antal 

studieobjekt och djupintervjuer försöker få förståelse för forskningsområdet, anser 

författarna inte vara lämplig för det studerade ämnet. Studien skulle i ett sådant fall 

innefatta tolkningar och påverkas av författarnas egna värderingar. En sådan kunskapssyn 

vid denna typ av studie skulle innebära att resultatet inte skulle gå att generalisera och 

därmed inskränka på reliabiliteten (Johansson Lindfors, 1993, s. 45ff; Bryman & Bell, 

2005, s. 27ff).  Vidare skulle en hermeneutisk syn på kunskap innebära en subjektiv syn på 

verkligheten, det som inom vetenskapen benämns konstruktionism. Studien hade beaktat 

sociala fenomen vilket hade reducerat studiens objektivitet, något som författarna anser är 

av betydelse för studiens tillförlitlighet. (Johansson Lindfors, 1993, s. 39ff) 

2.2 Perspektiv 

Sambandet mellan utdelningsandel och framtida tillväxt anser författarna vara av intresse 

för i huvudsak det aktuella företagets ledning, investerare och dess kreditgivare. Valet av 

perspektiv är därmed av intresse eftersom preferenserna mellan dessa aktörer ofta skiljer sig 

åt. Exempelvis vid empire building då företagsledningens främsta syfte är att snabbt 

expandera och utöka deras inflytande i bolaget. Detta kan innebära riskfyllda investeringar 

där maximeringen av aktieägarnas nytta inte prioriteras där avkastning i form av 

värdeökning och utdelning missgynnas. (Arnott & Asness, 2003) 

 

I denna studie har vi valt att se till investerarens perspektiv då denna aktör kan ses som den 

med minst tillgänglig information jämfört med företagsledningen och därmed bör ses som 

minoritet utsatt för högre risk på marknaden. Då företagens utdelning är något som 

investerare bedömer inför en investering, vill författarna bidra med ytterligare kunskap 

inom ämnet och samtidigt underlätta beslutsfattandet inför aktieinvesteringar. Resultat och 

diskussion kommer härefter främst presenteras från investerarens synvinkel och 

förhoppningsvis kan denna studie fungera som stöd vid framtida investeringsbeslut. 

2.3 Angreppsätt 

Vid utförandet av en studie likt denna, har valet av modell inför teoribildningen betydelse. 

Deduktion och induktion är vanliga exempel på modellval som används vid uppbyggnaden 

av teoretiska system vid forskningsstudier. (Thomassen, 2007, s. 48) Johansson Lindfors 

(1993, s. 54ff) menar att författarnas kunskapssyn och val av problemformulering leder 

fram till deras val av angreppssätt för studien. Bryman och Bell (2005, s. 25) menar att vid 
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utförandet av en empirisk studie finns, som nämnt ovan, två generella angreppssätt att välja 

bland, en induktiv ansats som är teoribildande och en deduktiv ansats som är teoriprövande. 

Med utgångspunkt från att författarna har en positivistisk kunskapssyn och en objektiv 

verklighetsuppfattning, har valet för denna studie utgått från en deduktiv ansats som prövar 

de valda teorier som är relevanta för företagens utdelningsandel och den framtida tillväxten. 

En förklarande figur kring processen för den deduktiva ansatsen presenteras nedan, 

inspirerad av Bryman och Bell (2005, s. 23). 

 
Figur 1 Den deduktiva ansatsen 

 
 

Figur 1 visar, något sammanfattat, det tillvägagångssätt författarna använder för att nå ett 

slutgiltigt resultat. Utifrån tidigare forskning och teorier som denna studie grundar sig i, har 

författarna utformat hypoteser som testas på insamlat data. Själva insamlingen av data 

kommer att ske genom databasen Thomson Reuters Datastream där företagsspecifik 

information samlas och bearbetas tills ett resultat kan presenteras. Genom att sedan 

statistiskt behandla informationen kan författarna bekräfta eller förkasta hypoteserna vilket 

i sin tur ska resultera i en tillräckligt stabil grund för att kunna revidera studiens teorier 

utifrån vad hypotestesterna visar. 

 

Valen av angreppssätt som motiverats ovan faller sig relativt naturligt då den typ av studie 

författarna ämnar göra hade försvårats vid t.ex. en induktiv ansats. Att arbeta induktivt 

beskriver Patel och Davidson (2011, s. 23ff) som att följa upptäckandets stig där man i 

slutändan formulerar fram en teori som grundar sig i vad man observerat under resans gång. 

Att arbeta utifrån denna ansats hade inneburit att författarna försökt utforma en teori, vars 

bredd och djup blivit svår att på förhand uppskatta omfattningen av i tid, jämfört med den 

deduktiva ansatsen som utgår från redan kända och beprövade teorier.  

2.4 Kvantitativ metod 

Vad gäller valet av forskningsstrategi kan en kvalitativ och en kvantitativ forskning utföras. 

(Bryman & Bell, 2003 s. 40) För att kunna söka samband mellan företagens framtida 

tillväxt och utdelningsandel är valet av en kvantitativ metod ett mer effektivt alternativ, då 

en stor mängd data ska bearbetas och analyseras för att kunna besvara studiens hypoteser. 

Denna idé stärks även av Muijs (2004, s. 1ff) som förespråkar en kvantitativ forskning vid 

bearbetning av numeriska och matematisk data, framför en kvalitativ forskning, detta då det 

statistiskt sett är svårare att analysera kvalitativa undersökningar. Eftersom att vi kommer 

att studera finansiell företagsdata och har positivismens inriktning, med en 

naturvetenskaplig grund, faller valet på den kvantitativa metoden sig mer självklar. 
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Johansson Lindfors (1993, s. 72) nämner sambandet mellan ett kvantitativt angreppssätt 

och ett deduktivt angreppssätt, men betonar att forskningen inte genomgående behöver följa 

detta strategival och att man bör vara medveten om att då uttrycket kvantitativa 

angreppssätt används, inbegriper det studiens hela strategival. Då författarna i detta arbete 

avser att göra en bred studie, men av tidsmässiga skäl inte har möjlighet att påbörja 

kvalitativa undersökningar, väljer vi trots allt att fokusera kring ett kvantitativt 

angreppssätt. 

 

Att även utföra en undersökning med en kvalitativ metod, genom t.ex. djupintervjuer, hade 

varit möjlig, men minst effektiv då jämförandet av informationen kring företagens 

utdelningspolicy och tillväxt blivit svårhanterad. 

2.5 Litteratursökning 

Den undersökning vi gjort har till stor del grundats i elektronisk litteratur hämtad från 

Umeå Universitetsbibliotek och från databaserna EBSCO Business Source Premier och 

Emerald. Sökmotorn Google har också använts och fungerat som ett komplement till 

EBSCO då författarna inte funnit all forskning genom universitetets databas. Då tidigare 

svensk forskning är begränsad har det resulterat i användandet av internationella studier och 

sökorden som använts har främst varit dividend, dividend payout, dividend policy och 

earnings growth. Författarna har i första hand sökt primära källor vid litteratursökningen. 

Under bearbetningen av de artiklar som funnits har det varit möjligt att se ett visst cirkulärt 

mönster där många vetenskapliga artiklar refererar till varandra. Detta har resulterat i att vi 

har kunnat styrka relevanta forskningspubliceringar till varandra eftersom stor del av den 

tidigare forskningen bygger på varandras resultat.  

 

Förutom elektroniska vetenskapliga artiklar har vi också använt oss av annan litteratur. 

Genom Umeå Universitetsbibliotek har litteratur lånats direkt och vid behov beställts med 

anledning av att kunna referera till den primära källan. Författarna har i en så begränsad 

utsträckning som möjligt valt att inte referera till läroböcker inom ämnet. I de fall detta har 

gjorts har det varit i brist på alternativ källa, eller för att komplettera primärkällan och 

minska risken för eventuella feltolkningar. Användandet av de sekundära källorna ger i 

vissa fall läsaren en bättre överblick av kontexten samtidigt som det skapar bredd till valda 

teorier och arbetet i sin helhet. Författarna har för att undvika feltolkningar i första hand 

sökt förstahandskällorna och där efter sökt konkreta samband som följs av argumentation 

och diskussion.   

2.6 Källkritik 

Vad gäller användandet av källor i en studie likt denna är det viktigt att kunna vara kritisk. 

Ejvegård (1996, s. 59ff) belyser tre olika punkter som bör beaktas vid användandet av 

källor. Dessa tre punkter har genomgående tagits hänsyn till vid användandet av källor och 

framkommer indirekt av följande stycken. 

 

● Äkthetskravet 

● Oberoendekravet 

● Färskhetskravet 
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Äkthetskravet kan relateras till användandet av den ursprungliga källan och till 

vetenskapliga artiklar som granskats på ett kvalificerat vis. Detta har varit av högsta 

prioritet och författarna har i största möjliga utsträckning använt primära källor för de 

teorier och tidigare forskning som studiens hypoteser grundar sig på. Vetenskapliga artiklar 

består till största delen av informationen som samlats in för denna studie. I de fall en 

publicering inte varit tillgänglig på internet har boklån och fjärrlån via Umeå Universitet 

istället varit möjligt. I de databaser som information har sökts, har fokuseringen varit på 

artiklar som genomgått kvalificerad granskning eller så kallad peer review. Då dessa 

vetenskapliga artiklar publicerats i välrenommerade tidsskrifter, skrivna av kunniga inom 

området, och är granskade bör dess aktualitet ses som trovärdig. Författarna har i ett 

ytterligare led också försökt stärka dessa vetenskapliga publiceringar med ytterligare källor. 

Genom denna metod ges en starkare och än mer förklarande syn av det som ska belysas, 

samtidigt som risken för eventuella feltolkningar minskas. (Ibid., s. 59ff) 

 

Vid valet av vetenskapliga artiklar har datum för publicering beaktats och författarnas 

ambition har i största utsträckning varit att presentera de senaste publiceringarna inom 

området, men utan att påverka kvaliteten vad gäller innehåll och relevans för studien. Flera 

av teorierna som denna studie baseras på är daterade till 1960-talet och detta kan för läsaren 

uppfattas som något förlegad forskning. Författarna har i denna studie använt nyligen 

publicerad forskning inom området som har kopplingar till dessa teorier och kan därmed nå 

en aktualitet som förenar forskningsresultat över tiden. Johansson Lindfors (1993, s. 89) 

betonar vikten av inte undanskymma tidigare forskning för nyare publiceringar utan att 

först ha jämfört dess kvalitet. Med detta arbetssätt som utgångspunkt anser författarna att 

man lyckats uppfylla en kvalitet av studiens källor som uppnår en god nivå och att 

färskhetskravet därmed bör ses vara uppfyllt.  

 

Patel och Davidson (2011, s. 68ff) och Johansson Lindfors (1993, s. 87ff) betonar också 

vikten av att granska de källor som används och undersöka dess kvalitet. Båda författarna 

understryker vikten av att undersöka källans ursprung med användandet primära och 

sekundär källor, granska upphovsmannens syfte och relation till studien, samt aktualiteten i 

det publicerade materialet.  

 

Den tidsram som författarna begränsas av påverkar också studiens forskningsdjup och 

därmed möjligheten att fördjupa sig i tidigare forskning. Denna tidsram har givetvis en 

effekt på antalet använda källor, men bör inte påverka förtroendet på undersökningens 

resultat då författarna anser sig har funnit stöd i tillräcklig utsträckning vad gäller tidigare 

publicerad teoretisk forskning.  

 

Vad gäller tidigare forskning är den som tidigare nämnt utförd till största del utanför 

Europa och någon svensk forskning har inte hittats. Då länder skiljer sig åt vad gäller 

lagstiftning och beskattningssystem, hade tidigare svensk forskning kunnat underlätta vid 

angripandet av detta problem, teoretiskt och praktiskt. Hur förhållandet är mellan de 

samband författarna finner och med tidigare internationell forskning är svår att förutspå, då 

flera variabler kan påverka jämförbarheten. För att nå ett så jämförbart resultat som möjligt 

kommer författarna till stor del strukturera utformandet av undersökningen likt de tidigare 

studier inom ämnet som denna studie också refererar till.   
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3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen behandlar teorier gällande företagets utdelningar, 

utdelningsandel, finansieringsmöjligheter och tillväxt. Dessa är teorier författarna genom 

litteratursökningen funnit och valt utifrån deras relevans för studien. Vidare redogörs för 

tidigare empirisk forskning där man tittat på sambandet mellan resultattillväxt och 

utdelningsandel. I slutet av kapitlet sammanfattas teorierna och forskningen där författarna 

även för en diskussion kring det som presenterats. Teorierna och tidigare forskning utgör 

tillsammans grunden för de hypoteser som kommer att utvecklas och testas, vilka 

presenteras i kapitel 4. 

 
Figur 2 Uppbyggnad av teoretisk referensram 

 

3.1 Företagets utdelningspolicy 

I en fältstudie tittar Lintner (1956, s. 97ff) på företags beslut angående utdelningar och 

policys för dessa, detta påverkar i sin tur företagets sparade vinstmedel. Lintner utgår från 

600 börsnoterade bolag och väljer sedan utifrån 15 variabler och karaktärsdrag ut 28 

stycken företag inom industrin för djupare analys. Tanken med detta urval är inte att kunna 

dra statistiska slutsatser utan att se skillnader i utdelningsstrategierna beroende på 

företagens karaktär. Han gör en ingående finansiell analys för urvalet under efterkrigstiden, 

1945 till 1953. Vidare gjordes intervjuer med högre befattningshavare på bolagen där han 

ville få en förståelse för vilka faktorer som påverkade besluten gällande utdelningar. 

Lintners (1956) studie är känd inom den finansiella teorin och har efter sin publicering 

refererats i många studier inom ämnet utdelningar.  
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Lintner (1956, s. 97-ff) kom fram till att företag har som mål att nå en optimal 

utdelningsandel och att företagets tidigare utdelning är ett bra riktmärke för årets utdelning. 

I takt med ökade vinster ökar utdelningen stegvis för att tillfredsställa aktieägarna, med 

tiden minskar dock utdelningarna i proportion till årets resultat. En resultattillväxt ett år 

reflekteras först i utdelningen åren efter om företaget bedömer sig kunna upprätthålla en 

högre utdelning.  Den anpassas till en nivå så att de nödvändigtvis inte behöver justeras ner, 

vilket bidrar till en mer stabil utdelningshistorik. Endast vid en fundamental negativ 

förändring av framtida vinster har företaget en god anledning till att sänka utdelningen. 

(Marsh & Merton, 1987, s. 6) I den finansiella litteraturen benämns detta förhållningssätt 

till utdelningar, Dividend Smoothing. (Ogden et al., 2002, s. 474)  

 

Sina iakttagelser från fältstudien formulerar Lintner (1956, s. 107f) i en modell. Modellen 

diskuteras även av Lambrecht och Myers (2010, s. 1) vilket har gett författarna en djupare 

förståelse för modellen.  

 

Lintners (1956) modell:  

 

 
 
i Företaget i.     

  Förändring i utdelning från tidigare period t – 1.  

  En positiv konstant som visar på företagets inställning till stigande utdelningar. Innehar 
värdet 0 för en mindre andel företag.  

 Partiell justerings faktor, Skillnaden mellan den optimala utdelningen och den faktiska 
utdelningen föregående period. Har ett värde mindre än ett (<1) 

  Felterm, skillnaden mellan den förväntade ändringen i utdelning  och den faktiska. 

 Optimal utdelning (target dividend)  =  (optimal utdelningsandel * Årets resultat 
efter skatt) 

 Utdelning vid perioden t – 1.  
 

Lintner (1956) upptäckte att företagets senaste utdelning, Di(t-1), är en beroende variabel vid 

beslut om ändring av kommande utdelning jämfört med tidigare period . 

Företagsledning har en uppfattning om aktieägarens utdelningspreferenser, utdelningarna 

ska vara stabila och för varje år växa. Aktieägarna vill ha sin del av årets resultat vilket de 

är villiga att betala en premie för. Detta har som effekt att ledningen anpassar utdelningarna 

till en nivå så att de i största möjliga mån kan undvika förändringar i utdelningen som på 

sikt måste justeras ner. Detta yttrar sig i modellen genom den positiva konstanten ai. 

Lambrecht och Myers (2010, s. 1) förklarar detta, en starkt avvikande siffra på årets resultat 

reflekteras med en mindre överraskande storlek på utdelningen och att utdelningen 

anpassas successivt vid en primär förändring av framtida års resultat. Lintner menar att 

årets resultat, Pit, har en betydande inverkan på beslut om utdelning och att en sänkt 

utdelning på grund av en försämring av årets resultat är något som aktieägarna kan ta emot 

med viss acceptans. (Lintner, 1956, s. 100ff) Lintners studie visar på att då aktieägarna 

förväntar sig en utdelning medför en högre utdelningsandel en lägre kostnad för eget 

kapital och skulder (Marsh et al., 1987, s. 2). 
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Studien av Lintner (1956, s. 100ff) pekar på att företagets optimala utdelningsandel, target 

payout ratio, är den enskilt största parameter och fungerar som en bra riktlinje då beslut om 

utdelning fattas. Majoriteten av företagen i studien har siktet på en optimal utdelningsandel, 

ri, och har en policy för hur snabbt den framtida utdelningen ska anpassas för att uppnå 

denna, speed of adjustment. Target dividend ( ) är produkten av den optimala 

utdelningsandelen och årets resultat efter skatt.  

 

Företagen förväntas höja utdelningen även de år då årets resultat är lägre jämfört med året 

innan. Detta kompenserar för de år utdelningen inte avspeglat årets resultat, med tiden 

kommer dock utdelningsandelen att minska i proportion till årets resultat och dess tillväxt. 

Detta yttrar sig i modellen genom ci, som har värdet mindre än ett och är skillnaden mellan 

den optimala utdelningen och den faktiska utdelningen föregående år. Om ci har värdet 1 så 

är förändringen i utdelning i proportion till årets resultat. (Lintner, 1956, s. 100ff) Den 

indikerar även hur snabbt företaget anpassar sig mot den optimala utdelningsandelen. 

(Leary & Michaely, 2010, s. 3205) 

 

Rozeff (1982, s. 249ff) presenterar i sin studie om vad som påverkar den optimala 

utdelningsandelen. Ökade utdelningar minskar företagets agentkostnader men ökar 

transaktionskostnaderna vid extern finansiering, den optimala utdelningsandelen ges genom 

att minimera dessa kostnader. Vidare påverkas utdelningsandelen av företagets tillväxt, 

skuldsättningsgrad och insiders ägande. Företag som förutspår hög tillväxt har ett större 

behov att investera, vilket resulterar i en lägre utdelningsandel. En högre skuldsättningsgrad 

leder till ökade räntekostnader, genom lägre utdelningar balanseras kostnaden för företagets 

kapital. Vidare då majoriteten av aktieägarna är outsiders har företaget en högre 

utdelningsandel, utdelningarna minskar då en del av agent kostnaderna mellan investerarna 

och företaget.  

 

Leary och Michaely (2010, s. 3212) har undersökt företags policy och benägenhet till 

smoothing dividends. Detta utifrån ett urval på 1335 stycken publika företag i USA, under 

80 år i USA med i genomsnitt 16 års data per företag. Man kom fram till att företags 

benägenhet till Dividend smoothing ökat kraftigt under urvalsperioden, även då återköp av 

aktier beaktas. Företagens speed of adjustment var högre för urvalet under den första 

tidsperioden jämfört med de två sista årtiondena.  

 

Betydelsen av företagets tidigare utdelningar, årets resultat och utdelningsandel har bidragit 

till att man kan se ett mönster i hur företagets utdelningspolicy utvecklas. Besluten i fråga 

måste vara rimliga för ledningen likväl som för aktieägarna. (Lintner, 1956, s. 100-102) 

Vidare korrelerar företagets investeringar starkt med omsättning, årets resultat och flödet av 

internt genererade vinstmedel. Detta är faktorer som beslutsfattarna beaktar i 

utdelningspolicyn då man försöker hitta den optimala utdelningsandelen och anpassningen 

mot denna och samtidigt kan matcha framtida investeringsbehov. (Lintner, 1956, s. 113) 
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3.2 Utdelningars effekt i den perfekta marknaden   

Modigliani och Miller, härefter M & M, introducerade år 1961 sin teori kring irrelevansen 

av företagens utdelningar till sina aktieägare. Denna teori kan också kopplas till den 

tidigare studien av M & M (1958) och företagens oberoende val av kapitalstruktur, också 

känd som The Modigliani and Miller Theorem. Dessa två teorier får effekt under vad man 

kallar en perfekt marknad, då faktorer som påverkar utfallet är neutraliserade för att på ett 

avskalat vis förtydliga det aktuella förhållandet (M & M, 1961, s. 412). Frågetecknen kring 

utdelningar och den effekt dessa har på företag kan tolkas på olika vis genom att studera väl 

beprövade teorier. Som tidigare berättats finns forskare som genom sina resultat kan påvisa 

positiva och negativa förhållanden mellan utdelningar och tillväxt. M & M’s teori kring 

irrelevansen av utdelningar är en av områdets många respekterade teorier och utgör en av 

de grundteorier som denna studie bygger på och genom detta relaterar till det problem som 

författarna söker svar på. 

 

De antaganden som är nödvändiga för M & M’s teori är följande:  

 

● Perfekta kapitalmarknader 

● Rationellt beteende 

● Perfekt säkerhet 

 

Dessa tre kriterier innefattar bland annat att skatter på utdelningar och kapitalvinster inte 

skiljer sig åt, aktörerna kan inte heller påverka pris på underliggande vara. Inga kostnader 

för transaktioner eller dylika kostnader för handel av värdepapper påverkar investeraren 

och information strömmar öppet och fritt för alla aktörer. Alla investerare har ett rationellt 

beteende där aktörerna alltid fördrar högre nytta framför lägre, samt att företagets 

skuldsättning och finansieringspolicy hålls fixerad. (Ibid., 1961, s. 412). 

 

Vidare finns det fyra vanligt förekommande metoder som används vid värdering av 

bolagets aktier: nuvärdesberäkning av kassaflöden, årets resultat och framtida 

investeringsmöjligheter, storleken på utdelningar och storleken på intäkter. M & M (1961, 

s. 414) presenterar i studien belägg för att företagens utdelningar är irrelevanta och att det 

inte finns något positivt samband till företagets värde och att man istället bör se till 

investeringsmöjligheter och resultatpåverkande faktorer. I Appendix 1 följer en 

sammanfattad härledning, tolkad av Al-Malkawi (2010, s. 174ff), som ger en förklaring av 

den modell M & M (1961) presenterar i sin studie. Denna härledning förutsätter de perfekta 

förhållanden som M & M (1961, s. 412) utgår från. 

 

Arnott och Asness (2003, s. 70f) förklarar hur man för marknaden kan finna sambandet 

mellan tillväxt och utdelningsandel utifrån M & M teori om utdelningars irrelevans. Vid en 

omgående och permanent sänkning av den aggregerade marknadens utdelningsandel menar 

de att bolagens marknadsvärde och den förväntade avkastningen inte påverkas, eftersom att 

utdelningar inte påverkar företagets värde. Exempelvis om utdelningsandelen minskar från 

50 % till 25 % för en marknad som värderas med ett P/E-tal på 15 och samtidigt har ett 

oförändrat sammanlagt resultat, innebär detta att den förväntade tillväxten måste öka med 

25 % för att den förväntade avkastningen ska stanna på samma nivå som innan 
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utdelningsandelen minskade. I detta exempel betyder det att ett P/E-tal på 15 indikerar en 

förväntad avkastning på 6,67 % (omvänt P/E-tal) och den förväntade tillväxten måste 

därmed öka med den förväntade tillväxten som ges genom ett omvänt P/E-tal, i detta fall 

1.67 % (6.67%/4). Det resonemang som Arnott och Asness (2003) för, kring M & M’s syn 

på utdelningarnas irrelevans för företagets värde, kan relateras till förespråkarna som anser 

att en låg utdelningsandel innebär en högre förväntad resultattillväxt. 

 

Brennan (1971, s. 1115) lägger i sin studie extra stor vikt kring M & M resonemang kring 

företagets investeringspolicy. Brennan anser att den har en avgörande påverkan i aktiens 

värdering och så snart nivån för företagets investeringar är bestämda kan företagets 

aktievärde beräknas oberoende av utdelningspolicyns storlek. 

 

Fischer Black (1976, s. 9) förklarar M & M teori och beskriver irrelevansen av företagets 

val av utdelningspolicy. Black menar att företagets val av utdelning inte påverkar 

avkastningen till deras investerare. Detta genom en negativ relation som innebär att en 

högre utdelning leder till en lägre värdeökning på aktien. 

 

Ibbotson och Chen (2003, s. 88ff) grundar sin studie i M & M teori om utdelningars 

irrelevans och man uppskattar i studien att företagens P/E-tal inte påverkas av den 

utdelningsandel som företaget valt. Ibbotson och Chen (2003) har i sin studie utgått från att 

marknaden är effektiv och att investerare får en konstant riskpremium för det egna 

kapitalet. Ibbotson och Chen (2003) anser också, precis som M & M (1961), att storleken 

på företagets utdelningsandel inte påverkar P/E-talet och att en större behållning av årets 

vinst ger en framtida högre aktietillväxt (2003, s. 89) Detta gäller dock endast när internt 

genererade vinstmedel används till återköp av aktier och inte till nya investeringar. 

 

M & M teori kring irrelevansen av företagets utdelningar är en av de äldsta publicerade och 

respekterad inom det finansiella området. Denna teori återkommer författarna senare till i 

teorikapitlet Tidigare empirisk forskning, 3.6 och teorin kommer indirekt att testas vid den 

empiriska undersökningen för att avgöra teorins aktualitet för effekten utdelningar har på 

företagens framtida tillväxt i Sverige.   
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3.3 Företagsvärdering givet konstant tillväxttakt 

Gordon (1962) diskuterar ekonomers olika synsätt på aktievärdering där utdelningen inte 

har någon betydelse för företagets värde. Han utgår dock från att utdelningen är en viktig 

faktor för investeraren (1962, s. 55). År 1962 pressenterar han Gordon’s Constant Growth 

model. Utifrån de tolkningar som gjorts av andra forskare (Vermeulen, 2011; Arnott & 

Asness, 2006) tillhör detta en av de teorier som indikerar att en låg utdelning genererar en 

hög framtida tillväxt. Generellt sett beskrivs denna modell som relativt enkel för 

aktievärdering och utgår från företagets utdelning och en tillväxtfaktor för denna samt 

investerarnas avkastningskrav, diskonteringsräntan, se formeln nedan (Gordon, 1962, s. 

47ff; Vermeulen, 2011, s. 34).     
 

Figur 3 Gordons konstanta tillväxtmodell 

 
 

       

Där: 

P = aktiens värde, D = utdelning per aktie, k = diskonteringsräntan (kostnaden för 

investerat kapital), G = långsiktig tillväxtfaktor.  

 

Vermeulen (2011, s. 34) diskuterar i sin studie Gordons Constant Growth Model och 

sambandet mellan utdelning och tillväxt. Han förtydligar att modellen lämpar sig bäst för 

etablerade och mogna företag då utdelningstakten är konstant. Uttrycket mogna företag är 

vanligt förekommande inom det entreprenöriella området och förklarar den utvecklingsfas 

ett företag befinner sig i. Ett moget företag har passerat den höga och riskabla 

utvecklingsfasen och är generellt sett ett väletablerat och stabilt bolag vad gäller 

kassaflöden och risker relaterade till verksamheten. I denna studie fokuserar författarna på 

de svenska företag noterade vid Large Cap vid Nasdaq OMX Stockholm, som författarna 

anser till stor del vara företag som uppnått den mogna tillväxtfasen.   

 

Vermeulen (2011, s. 34) formulerar om Gordons Constant Growth Model och bryter ut 

diskonteringsräntan, k. Modellen kräver att förhållandet mellan gäller: k > G, om k < G 

eller k = G är formeln ej relevant och detta kan vara fallet för unga företag med hög tillväxt. 

 
Figur 4: 

Förväntad avkastning på investerat kapital (k) = (D / P) + G 

 

Genom att formulera om uttrycket kan man se att den förväntade avkastningen från 

investerare är detsamma som aktiens direktavkastning, (D / P), med den långsiktiga 

tillväxtfaktorn, G, adderad. Utifrån detta utryck menar Vermeulen (2011, s. 34) att de 

företag där investerarna har låga förväntningar på den framtida resultattillväxten har låga 

P/E-tal (låg värdering av företaget i förhållande till årets resultat) och en hög 

direktavkastning. I en motsatt situation, då investerarna har höga förväntningar är P/E-talet 

högt och direktavkastningen låg.  
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Arnott och Asness (2003, s. 70) presenterar i sin studie förhållandet mellan Gordons DDM 

och utdelningsandelens påverkan på tillväxten. Uttrycket för direktavkastning 

omformulerar han genom att multiplicera utdelningsandelen med Årets Resultat/Pris per 

aktie. Den förväntade avkastningen på investerat kapital kan förklaras enligt följande: 
 

Figur 5: Härledning av Arnott & Asness (2003) 

(k) = (D P) + G  -> (k) = (D/ E) * (E / P) + G    
 

Givet att den förväntade avkastningen (k) hålls konstant indikerar modellen att en låg 

utdelningsandel (D/E) kompenseras av en hög E/P-kvot (lågt P/E) eller ett högt värde på 

den långsiktiga tillväxtfaktorn (G). Arnott och Asness (2003, s. 70) studie på den 

aggregerade marknaden i USA visar att P/E-talen inte är beroende av en varierande 

utdelningsandel vilket leder till att en låg utdelningsandel kompenseras av tillväxtfaktorn, 

G.  

3.4 Finansieringsalternativ  

Myers studie behandlar företagets kapitalstruktur och ledningens preferenser angående 

finansiering (Myers, 1984, s.575). Man menar att företaget i första hand använder sig av 

internt genererade vinstmedel (internt kapital) till investeringar då detta alternativ är det 

billigaste. I de fall detta inte täcker kapitalbehovet vänder man sig främst till långivare med 

fördelaktiga lån och höjer skuldsättningsgraden. Innan man gör en nyemission, något som 

uppfattas som det minst fördelaktiga alternativet, utfärdar företaget konvertibler. (Myers, 

1984, s. 581) Myers var först med att mynta begreppet pecking order även om Donaldson 

(1961, s. 67) i sin studie kom fram till att företaget föredrog internt före externt kapital.  

3.4.1 Intern finansiering 

Studien av Myers (1984, s. 582ff) visar att majoriteten av icke finansiella företag använde 

sig av internt kapital till sina nyinvesteringar, i andra hand lån. Ett av företagets incitament 

till detta är att behålla dess flexibilitet och kontroll eftersom att ett ökat antal intressenter 

(långivare eller aktieägare) innebär en större extern kontroll av organisationen. Vidare 

beaktar företaget kostnader då externt kapital anskaffas relaterade till ökad administration, 

utfärdandet av värdepapper och informationsasymmetri. Donaldson (1961, s. 70) menar 

även att fördelarna att använda interna medel är att de är lättillgängliga och går att använda 

utan förhandling med externa aktörer, detta bidrar till en låg kostnad av finansieringen 

vilket uppskattas av aktieägarna.  

 

Vanacker och Minigart (2008, s. 56ff) gjorde en studie utifrån pecking order teorin över 

tillväxtföretag i Belgien med data från 1997-2004. De konkluderade att lönsamma företag 

väljer att finansiera sig med internt kapital. Detta bidrar till att de behåller möjligheten till 

extern finansiering i framtiden. Risken i företag ökar med hög skuldsättning och ett dåligt 

kassaflöde, detta försämrar förutsättningarna till att höja skuldsättningsgraden ytterligare. 

Bland denna kategori av företag är det vanligast att man väljer att emittera aktier. (Ibid., 

2008, s. 67)  

 

För att undvika extern finansiering anpassas utdelning efter företagets behov av 

investeringar så att dessa kan göras med interna medel. Utdelningar fluktuerar dock inte 
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simultant med företagets resultat och framtida investeringsmöjligheter, utan anpassas 

gradvis. Studien av Fama (2002, s. 28ff) testar pecking order och den så kallade Trade-off 

teorin och han kommer fram till att företag med relativt stora investeringsmöjligheter 

betalar lägre utdelning och att mer lönsamma företag betalar högre utdelning. Vidare 

diskuterar Vermeulen (2011, s. 34) pecking order teorin och menar att företag med hög 

tillväxt har lägre utdelningar för att kunna finansiera denna med interna medel. En låg 

utdelningsandel indikerar således en högre framtida tillväxt av vinster enligt denna teori.  

3.4.2 Extern finansiering 

Då företaget är i behov av extern finansiering prioriteras en ökning av skulder framför eget 

kapital eftersom aktieägarnas avkastningskrav är högre än långivarnas. Skulder är därmed 

ett mindre kostsamt alternativ och genom att välja detta alternativ ökar inte kostnaden för 

eget kapital. (Myers, 1984, s. 582ff) Donaldson (1961, s. 70ff) menar att företaget väljer att 

använda sig av extern finansiering då de interna medlen inte räcker till och i detta fall 

föredrar man lån före nyemission.  En nyemission medför en utspädning av aktiekapitalet 

vilket innebär att marknadens lönsamhetsmått, exempelvis vinst per aktie och aktiepris i 

förhållande till resultat försämras. Vidare leder en nyemission till en ökad kostnad för 

utdelningar vilka inte är avdragsgilla så som räntekostnaderna,  vilket leder till att en 

ökning av skulderna är ett bättre alternativ till finansiering.  

 

Enligt den traditionella Tradeoff teorin finns en optimal kapitalstruktur mellan skulder och 

eget kapital. Denna bestäms av bolagsskatten och risken för betalningssvårigheter samt de 

förväntade kostnaderna vid en eventuell konkurs. Fördelen med skulder är att dess 

räntekostnader är avdragsgilla vilket leder till ett lägre resultat och således en lägre 

beskattning, ju högre bolagsskatt desto större blir denna skattelättnad. Nackdelen med 

skulder är att om företaget inte lyckas nå upp till uppsatta mål och inte kan fullfölja sina 

betalningsåtaganden kan företaget bli objekt för en konkurs. Utifrån dessa för och 

nackdelar försöker företaget hitta den optimala skuldsättningsgraden för att maximera 

företagets värde. (Myers, 1984, s. 584; Ogden, J.P, 2002, s. 157ff) 

 

Myers (1984, s. 580ff) studie tar upp påståenden om företags finansiella beteende grundat 

på den finansiella litteraturen. Företag inom mer riskfyllda branscher tenderar att ha en 

lägre skuldsättningsgrad, eftersom att en hög volatilitet av inkomster ökar sannolikheten att 

få betalningsvårigheter. Denna risk är lägre för stabila bolag och de har därför en högre 

belåning. Företagets klass av tillgångar påverkar även skuldsättningsgraden, företag med en 

stor andel materiella tillgångar som har ett andrahandsvärde vid en eventuell likvidation, 

har lägre skuldsättning. Däremot har tillväxtföretag med en övervikt av immateriella och 

företagsspecifika tillgångar en högre skuldsättning även om dessa vid en eventuell 

likvidation har ett lägre värde. Studien av Vanacker och Minigart (2008, s. 66ff) visar på att 

företag som investerar i immateriella tillgångar är mer benägna att utöka det egna kapitalet. 

 

Kostnader relaterade till informations asymmetri är också en orsak till att utfärdandet av 

nya aktier hamnar lägst ner i ordningen över finansieringsalternativ. (Myers, 1984, s. 582ff) 

Detta grundar sig i att företagets insiders har mer information om företagets prospekt än 

investerarna. Ett offentliggörande av känslig information relaterat till nyinvesteringar skulle 

uppskattas av företagets konkurrenter men reducera nuvärdet av investeringen. (Myers & 
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Majluf, 1984, s. 195ff) Denna informations asymmetri bidrar till att investerarna inte har 

samma information om företagets prospekt som deras insiders. Företaget har en värdering 

av bolagets aktier och investerarna en annan, vilket kan bidra till en låg värdering av 

nyemissionen och kan leda till att företaget undviker investeringen. (Myers, 1984, s. 583ff) 

3.5 Kritik mot teorier 

Bond och Mougoué (1991, s. 165ff) presenterar i deras studie kritik mot modellen av 

Lintner (1956). I en empirisk studie på 310 företag i USA under perioden 1968-1987, 

undersöker de hur företag anpassar sig mot den optimala utdelningsandelen. De fann för 

detta urval en hög korrelation mellan de förklarande variablerna i modellen av Lintner 

(1956), vilket leder till multikollinearitet som minskar möjligheten att få ett trovärdigt 

resultat av modellen. (Ibid., s. 170ff). Vidare fann Bond och Mougoué (1991, s. 177) att 

autokorrelerade värden på företagets resultat bidrar till att värdena för speed of adjustment 

och den optimala utdelningsandelen ger identiska återkommande värden för utdelningarna. 

Detta leder till att för de undersökta bolagen i deras studie är modellen inte användbar för 

att förutspå företagets utdelningspolicy.  

 

De antaganden som M & M gör i sin studie grundar sig i antaganden om perfekta 

marknadsförhållanden. Bhattacharyya (2007) är kritisk till M & M’s teori eftersom 

modellen är baserad på en engångsperiod och råder under särskilda förhållanden. 

Bhattacharyya menar att det också saknas ett resonemang kring det intresse som allmänt 

råder för företags utlåtanden av utdelningar bland analytiker och investerare. Detta eftersom 

M & M (1961) anser att utdelningar inte påverkar det framtida marknadsvärdet efter att 

företagets investeringsprogram är bestämt. (Bhattacharyya, 2007, s. 5)   

 

Modellen som Gordon (1962) presenterar för konstant tillväxt baseras på företagets 

utdelning och därigenom värderar företaget över tid med en viss tillväxthastighet. Kritik 

mot denna modell i empiriska studier har författarna haft svårigheter att hitta. Utan grund i 

publicerad vetenskaplig forskning kan diskussion föras mellan denna teori och irrelevansen 

av företagens utdelningar (M & M, 1961). M & M (1961) menar att utdelningar inte tillför 

företaget värde och därmed ses som irrelevant, vilket indirekt kritiserar Gordons modell där 

företagets utdelning står i fokus. Gordons constant growth model kan även diskuteras på 

grund av den tillväxtfaktor som är en viktig variabel i modellen. I de fall där en hög 

tillväxttakt uppmärksammas kommer modellen förlora relevans. Detta bör även gälla i de 

fall där företaget saknar utdelningar. 

 

Enligt teorin pecking order föredrar företag intern finansiering framför extern då nya 

resurser behöver tillföras. Ett företags vinst talas generellt i publicerad forskning korrelera 

med skuldsättningen i företaget och därmed dess kapitalstruktur. I studien av Chirinko 

(2000) testas en modell och tre olika situationer kring företags kapitalstruktur som alla visar 

svårigheter att förklaras av teorin pecking order. Företagets val av intern/extern finansiering 

kan enligt Chirinko (2000, s. 424) inte förklaras av denna teori.  

3.6 Tidigare forskning inom området utdelningsandel och resultattillväxt 
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Nedan presenteras tidigare empirisk forskning där man tittat på sambandet mellan 

resultattillväxt och utdelningsandel i flera länder. Studierna presenterar resultat som inte är 

förenliga med de teorier som presenterats tidigare i kapitlet. Den empiriska forskningen kan 

till viss del ses som kritik mot de tidigare teorier som presenterats av Lintner (1956), M & 

M (1961), Myers (1984) och Gordon (1962).  

3.6.1 Tidigare forskning i USA. 

Arnott och Asness (2003, s. 70ff) testar i sin studie om tillväxt går att prognostisera utifrån 

utdelningsandelen. Studien gjordes över bolag listade på Standard & Poor 500, för åren 

1871-2001. Störst fokus ligger på undersökningsperioden 1946-2001, vilken man benämner 

som the modern period. För denna period är insamlat data av bäst kvalité och 

undersökningen för denna period har större generaliserbarhet med tanke på den mindre 

reglerade marknaden innan 1946.  

 

Som tillväxt variabel i den empiriska studien användes det sammanlagda värdet på årets 

resultat efter skatt för bolagen listade på S&P500 justerat för inflation. Detta beräknades 

genom att skapa ett index över bolagens totala årsresultat. Från detta subtraherades den 

månatliga utdelningen vilket generade ett aktieprisindex. Då man tog hänsyn till inflationen 

dividerades detta index med konsumentprisindex för USA vilket sedan multiplicerades med 

avkastningen för S&P500. Den sammanlagda utdelningen för året dividerades med årets 

resultat efter skatt vilket gav ett värde på utdelningsandelen. Den aggregerade 

utdelningsandelen för S&P500 jämfördes sedan med den efterföljande tioåriga 

resultattillväxten.  

 

Genom en linjär regressionsmodell fann man en positiv koefficient framför 

utdelningsandelen för de undersökta tidsperioderna, 1946-2001, 1871-2001 och 1871-1946 

samt resultattillväxten sett över under en fem och tioårs period.  (Arnott & Asness, 2003, s. 

71ff) 

 

I den statistiska modellen kontrollerade man även för andra variabler utöver 

utdelningsandel (Arnott & Asness, 2003, s. 76ff). För att undvika upprepning i denna studie 

har författarna har valt att ge läsaren en förståelse för dessa kontrollvariabler i nästa 

delkapitel, där presenteras nyare studier vilka har inspirerats av denna.  

 

Arnott och Asness (2003, s. 84) konkluderade i deras studie att den framtida 

resultattillväxten är starkast när den aggregerade utdelningsandelen i USA är hög och 

svagare då denna är låg. Resultatet visar på ett motsatt samband mellan resultattillväxt och 

utdelningsandel jämfört med det samband tidigare teorier grundade av Lintner (1956), 

Gordon (1961), Myers (1984) samt Modigliani och Miller (1961) indikerar. 

  

För det positiva samband mellan resultattillväxt och utdelningsandel som Arnott och 

Asness (2003, s. 74) uppmärksammat, förklarar de möjliga anledningar till detta. En 

anledning kan vara att företaget vill undvika att sänka utdelningen, vilket Lintner (1956) 

hävdar. En hög utdelningsandel kan vara resultatet av ledningens positiva syn på företagets 

framtida resultattillväxt.  
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Sambandet kan också härledas till att företag i vissa fall behåller en stor del av vinsten. 

Något som på sikt bygger upp en hög likviditet i företaget vilket kan skapa incitament för 

ledningen att göra investeringar som inte bidrar till företagets framtida tillväxt, så kallad 

empire building. I motsats till detta, då företaget har en hög utdelningsandel minskar risken 

för detta fenomen och intressekonflikter mellan företaget och deras aktieägare minskar. 

Detta får som konsekvens att företaget måste ta in externt kapital vid nyinvesteringar. 

(Arnott & Asness, 2003, s. 74) 

 

Vidare kan en anledning till det positiva sambandet vara att resultatet fluktuerar i större 

grad än utdelningar, eftersom att dessa enligt Lintner (1956) är trögrörliga. Då resultatet är 

lågt resulterar detta i en högre utdelningsandel, vilket får som konsekvens att sambandet 

blir positivt om den framtida resultattillväxten är högre. Med samma resonemang blir 

utdelningsandelen lägre det år företaget presenterar ett högt resultat och den framtida 

resultattillväxten blir lägre med tanke på det höga resultatet samma år. (Ibid., 2003, s. 74) 

3.6.2 Tidigare forskning i USA och Sydafrika  

Zhou och Ruland (2006, s. 58) presenterade i sin studie, likt Arnott och Asness (2003), ett 

resultat som motbevisande tidigare historisk forskning och synsätt. De kunde påvisa ett 

positivt samband mellan företagens utdelningsandel och framtida resultattillväxt. 

Inspiration till studiens utformning fick man från Arnott och Asness (2003) som tidigare 

presenterats. I studien betonar Zhou och Ruland (2003, s. 58f) vikten av att undersöka 

förhållandet i USA på både den aggregerade marknaden och det enskilda företaget. Man 

menar att de största företagen på S&P500 med hög utdelningsandel och resultat påverkar de 

värden som ett aggregerat index visar. Detta eftersom att indexet är marknadsviktat där de 

största företagen har en större påverkan i indexets rörelser än ett mindre företag. Zhou och 

Ruland (2006, s. 60) undersöker i sin studie förhållandet mellan ett stort antal företag under 

åren 1950 till 2003. Deras statistiska modell har resulterat i ytterligare publikationer inom 

ämnet av bland annat Vermeulen (2011, s. 36ff). Han har undersökt marknaden i Sydafrika 

för 12 669 stycken företag under perioden 1973-2009, valet av samma modell gör studierna 

jämförbara. Skillnaden i studierna är marknaderna som undersöks, USA och Sydafrika, 

samt viss skillnad i population och tidshorisont. 

 

Zhou och Ruland (2006, s. 59) samt Vermeulen (2011, s. 37) betonar vikten av variabeln 

utdelningsandel, som den viktigaste variabeln i den multipla regressionsmodellen. I båda 

studierna konkluderar författarna att det finns ett signifikant positivt samband mellan en 

hög utdelningsandel och ett högt framtida resultat. (Vermeulen, 2011, s. 45; Zhou & 

Ruland, 2006, s. 67)  

 

Modellen som har använts i dessa studier presenteras nedan:   

 

EGit1,3,5= + ß1Payoutit + ß2Sizeit + ß3ROAit+ ß4Yieldit + ß5LEVit + ß6PEGit-1,3,5+ ß7AGit1,3,5 

+ ϵt 

 

Beskrivning av modellens variabler och forskarnas förväntade resultat av regressionen:  

 

● Resultattillväxt (EG) har beräknats för ett, tre och fem år fram i tiden.  
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● Utdelningsandel (Payout), utdelning år 0 dividerat på årets resultat år 0. En positiv 

koefficient (ß1) framför denna variabel indikerar ett positivt samband till framtida 

resultat tillväxt. 

● Marknadsvärde (Size) beräknat genom antal aktier multiplicerat med dess värde. I 

båda studierna förväntar man sig en negativ koefficient (ß2) för denna variabel 

eftersom att större och mogna bolag tenderar att ha en lägre resultattillväxt jämfört 

med mindre bolag i tillväxt stadiet, ceteris paribus (allt annat lika).  

● Avkastning på tillgångar (ROA) beräknad genom årets resultat år 0, dividerat på 

totala tillgångar år 0. Denna variabel förväntas ha ett negativt samband till den 

framtida resultattillväxten eftersom att då lönsamheten i ett bolag är hög är det 

svårare för detta att höja den ytterligare, ceteris paribus.  

● E/P (Yield) beräknad genom årets resultat år 0, dividerat på marknadsvärde år 0. 

Denna variabel förväntas ha ett negativt samband till framtida resultattillväxt. Givet 

en effektiv marknad kommer investerare att vilja betala mer för ett bolags aktier om 

den framtida resultattillväxten är hög, vilket indikeras av ett högt P/E-tal. 

● Skuldsättningsgrad (LEV) beräknad genom att dividera totala långsiktiga och 

kortsiktiga skulder med totala tillgångar, vid slutet av år 0. Här förväntas en positiv 

koefficient (ß5) då företagets skulder rimligtvis borde vara korrelerade med deras 

investeringar och framtida tillväxt möjligheter. En ökning av skuldsättningsgraden 

borde leda till en högre framtida resultattillväxt. 

● Tidigare resultattillväxt (PEG) - beräknad som den sammanlagda tillväxten av årets 

resultat över perioden år t- till år 0. Man förväntar sig att koefficienten (ß6) är 

negativ eftersom att i en effektiv marknad kommer ett företag med en abnorm 

resultattillväxt attrahera konkurrenter tills det att bolaget har en ”normal” 

resultattillväxt.  

● Tillväxt i tillgångar (AG) för ett, tre och fem år fram i tiden, beräknad för respektive 

period, t. Koefficienten framför denna variabel förväntas vara positiv eftersom att 

ett företag som växer behöver mer tillgångar till detta, detta förväntar investerare 

även ska reflekteras i resultattillväxten.  

 

(Zhou & Roland, 2006, s. 59ff; Vermeulen, 2011, s. 36ff) 
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3.6.3 Förhållandet utdelning och tillväxt testat internationellt 

Gwilym et al (2006, s. 36ff) har gjort en liknande studie som Arnott och Asness (2003) 

över elva länder, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Japan, Holland, Portugal, Spanien, 

Schweiz, Storbritannien och USA. Data för direktavkastning, årets resultat efter skatt, 

aktieindex, och konsumentprisindex inhämtades för varje bolag i de elva länderna med 

hjälp av Datastream. För åren 1990-2004 hittade man data för alla länder i undersökningen.  

 

För varje land, om man bortser ifrån USA, Tyskland och Spanien där S&P500, DAX30 

respektive MADRIDZ användes, utgick man från ett index som representerade hela landets 

aktiemarknad. Valet av index påverkades av den information som fanns tillgänglig. Med 

hjälp av en linjär regressionsmodell konkluderade man att det finns ett positivt samband 

mellan utdelningsandel och den reella tillväxten av årets resultat. Variabeln utdelningsandel 

hade en positiv koefficient för alla länder förutom Italien. Undersökningen visade även att 

om man investerade i länder med hög utdelningsandel skulle dessa generera en högre 

tillväxt av årets resultat, något som indikerar att man utifrån utdelningsandel kan 

prognostisera resultattillväxten. (Gwilym et al., 2006, s. 37ff)  

 

Utöver att titta på sambandet mellan den aggregerade utdelningsandelen och de 

aggregerade resultatens tillväxt, studerade man även sambandet mellan utdelningar och 

avkastning på respektive index. Detta är det som är mest intressant för investeraren. 

Avkastningen på vardera index beräknades över ett-, fem- och tio års perioder genom 

följande formel: 

 

 
 

Den nominella avkastningen korrigerades sedan för inflation genom att subtrahera 

inflationen från marknadsvärdet.  

 

Genom en linjär regressions modell undersökte man sambandet med ett blandat resultat för 

länderna. Resultatet av denna undersökning visade på ett samband mellan variablerna, dock 

med låg signifikans för alla länder förutom USA. Detta medför att man inte kunde dra 

några slutsatser huruvida man utifrån utdelningsandel kan förutsäga marknadens framtida 

värdering av marknadsvärdet och således investeringens avkastning. (Gwilym et al., 2006, 

s. 49ff)  
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3.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen                                                                                                                              

I den teoretiska referensramen har författarna presenterat teorier och studier som, utifrån 

det diskuterade valet av teorier, varit intressant för studien. Nedan sammanfattas de centrala 

delarna ur dessa teorier och varför de är relevanta i denna undersökning.   

 

Lintners modell  

 

● Årets resultat efter skatt och tidigare utdelningar påverkar företagets val av årets 

utdelning. 

● Företaget har som mål att uppnå en optimal utdelningsandel, vilken man anpassar 

sig mot.  

● Speed of adjustment syftar till hur snabbt företaget anpassar sig mot den optimala 

utdelningsandelen.  

● Med begreppet dividend smoothing menas att företaget tenderar att släta ut 

utdelningen i förhållande till årets resultat efter skatt. Utdelningen ökar således inte 

parallellt med resultatets tillväxt, på samma sätt minskar inte utdelningen 

proportionellt med en försämring av resultatet.  

● Utdelningen anpassas till en nivå så att de inte nödvändigtvis måste justeras ner 

vilket bidrar till en stabil utdelningshistorik.  

 

Lintners (1956) studie indikerar att ett visst samband mellan utdelningsandel och tillväxt 

finns eftersom den optimala utdelningsandelen bland annat påverkas av företagets framtida 

investeringsmöjligheter som i sin tur påverkar den framtida tillväxten. Omvänt påverkas 

företagets optimala utdelningsandel av den syn företaget har på sin framtida tillväxt, vilket 

får som resultat att företaget borde ha en lägre utdelningsandel om man är i behov av 

finansiering till nyinvesteringar. Vidare upptäckte Lintner (1956) att tillväxten av företagets 

utdelningar tenderar att slätas ut i proportion till kommande års resultat, så kallat smoothing 

dividends.  Med tanke på detta konkluderar författarna att det utifrån Lintners modell inte 

finns något positivt samband mellan utdelningsandel och tillväxt med tanke på att 

företagets tillväxt möjligheter minskar då det delar ut en större del samt då företagets 

utdelningar på längre sikt kommer att vara lägre i proportion till resultatet.  

 

Utdelningarnas irrelevans i en perfekt marknad 

 

● I M & M’s teori utgår de från att marknaden är perfekt. 

● Utdelningar är irrelevanta och påverkar inte företagets värde. 

● De faktorer som påverkar värdet på företaget är kassaflöde, investeringar och den 

förväntade avkastningen på eget kapital. 

● Utdelningen medför en minskning av eget kapital vilket kan bidra till en nyemission 

vid behov av finansiering.  

● Enligt Arnott och Asness (2003) tolkning av teorin leder en låg utdelningsandel till 

en högre förväntad tillväxt.  

 

Att döma av teorins namn, dividend irrelevancy theorem, är M & M (1961) förespråkare för 

en låg utdelningsandel i relation till en ökad framtida tillväxt utifrån modellens tolkning av 
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Arnott och Asness (2003, s. 70f). Värdeskapande investeringar och ett starkt kassaflöde är 

enligt M & M grunden till företagets marknadsvärde och menar att risken för behov av 

extern finansiering ökar med utdelningsandelens storlek. (M & M, 1961) Denna teori 

utrycker relationen mellan utdelningars irrelevans och företagets värde. Då företagets 

resultattillväxt ett möjligt mått på företagets värde kommer benämningen värde i denna 

studie att förknippas med framtida resultattillväxt. Under teorins förklaring i 3.2 ges 

exemplet där utdelningsandelen minskas från 50 % till 25 %, vilket resulterar i ett behov för 

företaget att öka resultatet med 25 % för att kvarhålla samma avkastningsnivå, 6,67 %. 

Detta gäller givet ett P/E-tal på 15, därmed uppgår ökningen på avkastningskravet till 1,67 

% (0,0667 / 4). Med detta resonemang i åtanke, menar författarna att det inte finns något 

positivt samband mellan utdelningsandel och framtida tillväxt i resultat enligt teorin som 

presenteras av M & M (1961).  

 

Gordons konstanta tillväxtmodell 

 

● En företagsvärderingsmodell där man utifrån årets utdelning och en prognostiserad 

tillväxtfaktor för denna samt investerarens avkastningskrav. P = D / (k - g) (Gordon, 

1962) 

● Modellen lämpar sig bäst på mogna bolag då de har en mer stabil utdelningspolicy 

enligt Vermeulen (2011, s. 34). 

● Investerarens förväntade avkastning är lika med direktavkastningen adderat med 

den långsiktiga tillväxten, k = D/P + g (Ibid., 2011, s. 34).  

● Investerarens avkastningskrav (k) kan uttryckas, k = (D/E)*(E/P) + g. Då P/E-talet 

(omvänt E/P) inte är beroende av utdelningsandelen (D/E) indikerar detta, givet att 

k hålls konstant, att en låg utdelningsandel kompenseras med tillväxtfaktorn, G. 

(Arnott & Asness, 2003, s. 70)  

 

Gordon’s (1962) constant growth model anser författarna är relevant för den 

problemformulering som detta arbete baseras på och teorin relaterar även till de hypoteser 

som utformats i arbetet. Forskning som publicerats under 2000-talet inom samma ämne har 

diskuterat Gordons constant growth model eftersom att den visar på ett negativt samband 

mellan utdelningsandel och resultattillväxt. Gordons modell, tolkad av Arnott och Asness 

(2003) visar att en låg utdelningsandel kompenseras av en hög framtida tillväxtfaktor, G, 

vilket förklaras i avsnitt 3.3. Utifrån resonemanget ovan tolkar författarna att denna teori 

indikerar att det inte finns något positivt samband mellan utdelningsandel och framtida 

resultattillväxt.  

 

Finansieringsalternativ 

 

● Företaget föredrar att använda sig av intern framför extern finansiering. I första 

hand internt generade vinstmedel. I de fall företaget är i behov av extern 

finansiering föredras långfristiga räntebärande skulder, sedan konvertibler. Längst 

ner på listan hamnar nyemission. (Myers, 1984) Vanacker och Minigart (2008, s. 

56) menar att lönsamma företag väljer internt kapital. 

● Aktieägarnas avkastningskrav är högre än långivarnas vilket bidrar att skulder 

föredras framför eget kapital (nyemission).  

● Företagets lönsamhetsmått försämras vid en utspädning av aktierna.  
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● Företag undviker extern finansiering genom att anpassa utdelningsandelen efter sina 

investeringsmöjligheter så att dessa kan finansieras med interna medel. Företag med 

många investeringsmöjligheter delar ut mindre och de företag som delar ut mest är 

de som har bäst lönsamhet.  

● Den optimala skuldsättningsgraden hittas genom att väga de för- och nackdelar som 

skulder innebär.  

 

Då företaget enligt Myers (1984) teori föredrar internt framför externt kapital till 

nyinvesteringar konkluderar författarna pecking order teorin, likt Vermeulen (2011, s. 34), 

att företag med tillväxtmöjligheter behåller en stor del av vinsten för att kunna finansiera 

dessa investeringar. Således leder en låg utdelningsandel till en högre framtida 

resultattillväxt, givet att investeringarna är lyckade, det vill säga ett negativt samband 

mellan utdelningsandel och resultattillväxt. Vanacker och Minigart (2008, s. 56) menar att 

lönsamma företag väljer internt kapital och Fama (2002, s. 13) skriver i sin studie att 

lönsamma företag har högre utdelningar.  

 

Då denna studie undersöker stora och mogna bolag, med en lönsamhet som krävs för att 

listas på Large Cap och Datastream Country Index för Sverige, ger detta ytterligare stöd för 

att det bör föreligga ett samband mellan utdelningsandel och tillväxt för de största 

börsbolagen i Sverige.  Att företagets utdelningar enligt teorin fluktuerar mindre än 

resultatet kan få som implikation för denna studie att sambandet mellan utdelningsandel 

och resultattillväxt blir mindre tydligt.  

  

Tidigare studier  

● Arnott och Asness (2003) studerade bolagen listade på S&P500 mellan 1871-2001. 

Genom att titta på bolagens historik konkluderade de att av en låg utdelningsandel 

följde en låg tillväxt av företagets resultat.  

● Zhou och Ruland (2006) undersökte sambandet mellan utdelningsandel och tillväxt 

för ett stort urval företag i USA under åren 1950-2003. De fann ett positivt samband 

mellan utdelningsandel och framtida resultattillväxt. 

● Vermeulen (2011) utförde en studie likt Zhou och Ruland (2006) med ett urval av 

12 699 Sydafrikanska företag under perioden 1973-2009. Utifrån studien fann man 

ett positivt samband mellan en hög utdelningsandel och ett högt framtida resultat. 

(Vermeulen, 2011) 

● Gwilym et al (2006) undersökte sambandet mellan utdelningsandel och den reella 

tillväxten av årets resultat på ett urval av 11 länder under perioden 1990-2004 och 

fann ett positivt samband mellan företagens utdelningsandel och den reella 

tillväxten av årets resultat.  

 

Resultat från tidigare studier som har presenterats från 2003 och framåt visar ett motsatt 

förhållande till tidigare teorier av bland annat Lintner (1956), M & M (1961) och Gordon 

(1962). Arnott och Asness (2003) var bland de första att presentera resultat som påvisar ett 

positivt samband mellan utdelningsandel och tillväxt i resultat. Följande år presenterades 

resultat med liknande konstruktion av bland andra Zhou och Ruland (2006), Gwilym 

(2006) och Vermeulen (2011), också de med positiva samband. Då dessa studier direkt 

motbevisar tidigare forskning har författarna för avsikt att pröva förhållandet i denna studie, 
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på marknaden i Sverige. Denna studie följer i möjlig utsträckning det tillvägagångssätt som 

Arnott och Asness (2003) och efterföljande forskning har arbetat utifrån.  

3.8 Författarnas studie  

De aktuella teorier och tidigare empiriska studier som presenteras ovan formar en teoretisk 

bakgrund till problemet som författarna vill undersöka i studien. Eftersom liknande studier 

inte har prövats på den svenska marknaden hoppas författarna att det resultat som 

presenteras kan upplysa det tomrum som tillräckligt länge varit outforskat i Sverige. De 

tidigare nämnda studierna av Arnott och Asness (2003) samt den uppföljande forskningen, 

har författarna i mån av kunskap och utifrån tidsram försökt att efterlikna. Förhoppningen 

är att viss jämförelse därmed kan göras mellan resultaten. I denna studie kommer även 

författarna inkludera kontrollvariabler som syftar att se om vissa omvärldsfaktorer påverkar 

resultattillväxten. De hypoteser som kommer att prövas i studien presenteras i Praktisk 

metod, kapitel 4. 
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4. Praktisk Metod 

Detta kapitel förklarar författarnas tillvägagångssätt för insamling av data, samt 

anledningar till dessa val. Kapitlets innehåll sammanspelar med studiens empiriska 

undersökning och genom att utförligt beskriva förfarandet eftersträvar författarna att nå en 

så pass transparent beskrivning av studien att framtida replikeringar underlättas. 

 

Denna kvantitativa studie kommer i detta kapitel att ge svar på tre övergripande frågor som 

mer ingående förklaras löpande i texten. Dessa frågor menar Dahmström (2011, s. 65ff) bör 

besvaras i en statistisk undersökning och ska inte separeras från varandra eftersom de är hör 

till varandra och skapar en enhetlig bild. 

 

● Vem ska undersökas? 

● Vad ska undersökas? 

● Hur ska undersökningen utföras? 

 

De svenska företagen med högsta omsättning noterade vid Large Cap Nasdaq OMX Nordic 

Stockholm kommer undersökas med meningen att söka samband kring företagens 

utdelningsandel och framtida tillväxt i resultat. Genom en kvantitativ undersökning med 

finansiell företagsinformation kommer förhållanden att testas i en statistisk undersökning, 

med slutgiltiga målet att kunna förkasta eller bekräfta de tidigare förutbestämda 

hypoteserna.   

4.1 Datainsamling 

Denna studie undersöker hur företagens utdelningsandelar och tillväxt skiljer sig åt 

historiskt sett. För att jämföra eventuella skillnader baseras studien på offentlig statistik 

med finansiell information från företagen och genom att använda nyckeltal blir de 

tillsammans jämförbara. Vid en kvantitativ undersökning likt denna kan primär- och 

sekundär information användas. Då Umeå Universitet har tillgång till finansiella databaser 

är i princip all insamlad information av sekundär typ. 

 

All numerisk data för den empiriska undersökningen har samlats in genom programmet 

Thomson Reuters Datastream, via Umeå Universitets datorlaboratorier, och är en statistisk 

databas med finansiell information. Data utgör grunden för undersökningen och kan indelas 

i grupper för att ge en bättre helhetsbild. De data som samlats in presenteras nedan: 

 

1) Företagsspecifik data för företagen listade vid Large Cap på Nasdaq OMX Nordic 

Stockholm. Data för årets resultat, utdelningsandel, totala tillgångar, räntebärande skulder 

och marknadsvärde, har samlats in från Thomson Reuters Datastream med varierande 

tidshorisonter beroende på företagens aktivitet på Large Cap och företagens tillhörande 

sektorer har registrerats. Eventuell information som har förändrats efter aktuellt års 

publicerade årsredovisning har författarna ej tagit hänsyn till.  
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2) Aggregerad data för indexet Thomson Reuters Country Index för Sverige. All data för 

detta index kommer direkt från Nasdaq OMX Nordic Stockholm, tidigare 

Stockholmsbörsen. Indexet utgörs av de 70 företag med högst omsättning i Sverige med 

historisk data från 1983 till 2011, vilket resulterar i en tidshorisont på 28 år (Ibid. s.4). Data 

som har samlats in är aktiepris index (PI), P/E-tal (PE), direktavkastning (DY), totala 

tillgångar (DWTA) och nettoskulder (DWND). (Thomson Reuters, 2012, s.11) 

 

3) Omvärldsdata för utvecklingen av OMX Stockholm, BNP och inflation för Sverige. 

Även data för utvecklingen av det tyska indexet DAX30 samt amerikanska S&P500 har 

hämtats. Omvärldsdata finns med i studien för att jämföra effekter som inte enbart kan 

knytas an till Sverige. Dessa data bidrar med ytterligare information till de mer 

företagsspecifika kontrollvariablerna och är en utvidgning i utförandet från tidigare studier, 

vilket innebär att empiriska underlag saknas. De omvärldsdata som omfattar Sverige har 

hämtats från Statistiska Centralbyrån och de utländska indexen är hämtade från Thomson 

Reuters Datastream (SCB, 2012; Thomson Reuters, 2012).   

 

Vad gäller datainsamlingen för denna studie hade det varit möjligt att till viss del göra 

insamlingen från Nasdaq OMX Nordic Stockholm med historiska stängningskurser för 

företagen. För att effektivisera och undvika eventuella fel har författarna valt att utesluta 

detta alternativ. Datastream erbjuder en mer samlad och informationsrik data med nyckeltal 

för respektive företag och index, vilket har underlättat sammanställningen och minskar 

risken för eventuella fel som annars kunnat uppstå vid beräkning av nyckeltal. BNP, 

konsumentprisindex och inflation är hämtat från Statistiska Centralbyrån, SCB, och även 

om BNP varit möjlig att samla in från Datastream har författarna valt SCB då förklaringar 

för hur informationen ska tolkas varit mer förståelig än från Datastream. 

4.1.1 Thomson Reuters Country Index för Sverige 

Den information som studiens aggregerade data har samlats in från är komponerat av 

Thomson Reuters och finns i Datastream. Thomson Reuters sammanställer lands-index för 

51 länder med syftet att erbjuda professionella investerare och analytiker information för att 

underlätta benchmarking och investeringar i aktier, lokalt, regional och globalt. Det svenska 

indexet är ett så kallat Country Index som benämns med koden TOTMKSD och omfattar 

70 svenska företag. Indexet är sammansatt med information från Nasdaq OMX Nordic 

Stockholm och företagen som utgör indexet är de aktier med högst omsättning. 

Tidshorisonten sträcker sig över 28 år, mellan 1983 och 2010, vilket är så långt tillbaka 

historisk data finns lagrad i Datastream. För detta index finns särskilda nyckeltal beräknade 

och kan sökas specifikt. I denna studie har sökord som använts vid datainsamlingen varit 

PE, MV, DY och PI som kombinerats med indexkoden för det detta index, TOTMKSD. 

Förklaringarna till dessa nyckeltal finns uppställda nedan. (Thomson Reuters, 2012)  

 

Nyckeltal för Thomson Reuters Country Index för Sverige: 

 

● Årlig utveckling för Pris/Årets resultat (P/E-tal). 

● Årlig utveckling för Marknadsvärde, (MV). 

● Årlig direktavkastning, (DY). 

● Årlig prisutveckling för indexet, (PI).  

http://thomsonreuters.com/content/financial/pdf/i_and_a/indices/country_region_index_methodology.pdf
http://thomsonreuters.com/content/financial/pdf/i_and_a/indices/country_region_index_methodology.pdf
http://thomsonreuters.com/content/financial/pdf/i_and_a/indices/country_region_index_methodology.pdf


29 

 

 

 

Indexets utdelningsandel har beräknats utifrån dessa nyckeltal, likt vad som förklarats i 

kapitel 3.3 för Gordons konstanta tillväxtmodell, enligt: 

 

Utdelningsandel = DY / (1/(P/E)) 

4.2 Urval  

Att välja ut företag som är indelade i storlekskategorier menar Johansson Lindfors (1993, s. 

93) är en vanlig stratifiering vid studier inom företagsekonomi. För denna studie är urvalet 

företagen noterade på Large Cap vid Nasdaq OMX Nordic Stockholm, tidigare 

Stockholmsbörsen mellan åren 1983 till 2010. Beroende på tillgänglig historik varierar 

antalet företagsår för olika företag men motivet för att ta upp så många företagsår som 

möjligt är att uppnå ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Genom att sammanställa 

företagsinformationen i en tidsserie kan därför samtliga företagsår testas statistiskt vid 

samma tillfälle. 

 

Urvalet i denna studie är ett stratifierat urval och används ofta när forskaren har viss 

kunskap om variabelvärden i informationen och vill garantera dess delaktighet i studien. 

Detta bildar en urvalsram som indelas i kategorier vilket urvalet görs ifrån. (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 93) Eftersom denna studie ämnar efterlikna tidigare studier vid valet av 

de största företagen i urvalsramen, väljs kategorin Large Cap ut. Ett klusterurval hade t.ex. 

kunnat passa studien om antalet kategorier och möjliga indelningar hade varit större till 

antalet. Johansson Lindfors (1993, s. 93f) exemplifierar detta urval vid undersökningar av 

ett land och indelningar i kommuner, församlingar och slutligen individer. 

 

Företagens utveckling av årets resultat (Earnings Growth) samt nyckeltalet för tillväxt i 

tillgångar (Assets Growth) har delats in i tre tidsperioder, 1-, 3- och 5-årig tidsperiod. Dessa 

tillväxtmått är beräknade framåt i tiden vilket resulterar i lika många förlorade företagsår 

för den 1-, 3- och 5-åriga indelningen. Eftersom den framtida tillväxten beräknas framåt har 

data samlats in för året 2011 för att fånga den önskade undersökningsperioden 1983 till 

2010. Företagen som innefattas i undersökningen har en historik som noterat företag vid 

Large Cap som uppgår till minst fem år. 

 

Valet av enbart de noterade företagen vid Large Cap grundar sig i den mognadsfas 

företagen har uppnått och de mindre extrema värden som annars kan uppstå vid unga, 

snabbt växande företag vars utveckling skapar mer svårtolkade värden. Att göra en 

Totalundersökning av Nasdaq OMX Stockholm, med de tre listorna Small-, Mid- och 

Large Cap hade varit besvärlig ur minst två aspekter. Först att antalet företagsår historiskt 

sett, speciellt för företagen på Small Cap, blivet så pass få på grund av deras korta tid som 

noterade företag och därmed att tillförlitligheten riskerat att bli låg. Den andra aspekten är 

som tidigare nämnt den tillväxtfas många av dem befinner sig i och därmed en tillväxttakt 

som i jämförelse med mogna företag snarare kan framstå som extremvärden och därmed 

riskerar att rensas ur gruppen.  
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Ett flertal av företagen listade på Large Cap har fler än två typer av utgivna aktier för 

handel, ofta A- och B-aktier. Vid urvalet har författarna konsekvent plockat ur aktien med 

lägst marknadsvärde (MV) i de fall det funnits fler än en aktie av samma företag listade på 

Large Cap. Detta för att aktier vars vikt kretsar på rösträtter i företaget plockas ur, men 

även för att minska risken för feltolkningar för slutsatser kring effekten av representation av 

företag med fler än en börsnoterad aktie i resultatet. Likt tidigare studier har företagsår med 

negativa resultat plockats ur undersökningen och även de företagsår där utdelningsandelen 

varit noll. Detta av två anledningar, företag med årliga negativa resultat inte kan dela ut 

något av årets resultat för det aktuella året, samt att tidigare studier som denna försöker 

replikera har valt detta. 

 

För att undvika extremvärden som kan ge ett missvisande resultat har gränsvärden satts vid 

nivån 5,0 % i det statistiska utförandet. För årets resultat (Earnings) finns värden större än 

noll och mindre än 17 500 Mkr representerade, vilket motsvarar en 2,5 % rensning av 

positiva extremvärden. Utdelningsandelen (POUT) ha som beskrivits ovan gränsvärden 

som kräver värden POUT större än noll. För de positiva extremvärdena har 2,5 % rensats. 

 

Tillväxtperioderna som består av den 1-, 3- och 5-åriga indelningen har samtliga rensats för 

extremvärden till 5 %. Detta betyder att 2,5 % av de mest extrema negativa värdena och de 

2,5 % mest extrema positiva värdena har plockats bort.  

 

Valet att plocka ur de 5 % mest extrema värdena har författarna beslutat efter samråd med 

den Statistiska institutionen vid Umeå Universitet. De tidigare studier som ligger till grund 

för denna undersökning har även valt att rensa för extremvärden, dock har studier av 

Vermeulen (2011, s. 37-38) valt nivån till 1 %, där rensning gjorts för högsta/lägsta 0,5 %.  

Anledningen till att de övriga oberoende variablerna inte avgränsats är för att ett 

representativt företag för undersökningen, exempelvis Hennes & Mauritz AB, med sin låga 

skuldsättningsgrad (LEV) och höga marknadsvärde (MV) plockas ur undersökningen. De 

värden som specifikt har använts i SPSS finns presenterade i Appendix 2.  

  

Indexet Thomson Reuters Index Sverige, som den företagsspecifika regressionen ska 

prövas mot, är som nämnt ovan sammansatt av de 70 högst omsatta aktierna i Sverige och 

sträcker sig historiskt sett tillbaka 28 år, från 1983. All information för detta index hämtas 

och granskas från Stockholmbörsen, enligt Thomson Reuters (2012).  

 

De avgränsningar som författarna har valt i denna studie är i huvudsak till för att skärma av 

områden och variabler som inte har en signifikant påverkan i utfallet av studiens syfte. 

Författarna vill med avgränsningarna också nå en så pass stor möjlighet till jämförbarhet 

med tidigare studier gjorda av bland annat Zhou och Ruland (2006) och Vermeulen (2011), 

studier som baseras på forskning presenterad av Arnott och Asness (2003). Då denna studie 

ämnar undersöka förhållandet på den svenska marknaden, med svenska börsindex, uppstår 

genast vissa skillnader studierna emellan. Denna aspekt, samt att t.ex. amerikanska studier 

som baseras på, det tidigare nämnda indexet, S&P500 har ett större antal aktier och där 

indexets aktörer består USA’s 500 största börsnoterade företag. Detta tror författarna kan 

påverka jämförbarheten av studierna, då Thomson Reuters Country Index för Sverige består 

av 70 företag, men att tillvägagångssättet och utförandet kan vara tillräckligt lika för att dra 

slutsatser om utdelningars förehållande till tillväxt, studierna emellan.  
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4.3 Undersökningsperiod 

Den tillgängliga företagshistorik som finns samlad för specifika företag och de index som 

dessa utgör har påverkat tidshorisonten för denna studie. För att åstadkomma en indelning 

för de företagsspecifika data som resulterar i ett så stort antal företag som möjligt från 

Large Cap, under ett så stort antal år som möjligt, har författarna valt följande indelning: 

 

● 1-årig framtida tillväxt år 0. Ex.: EG1-EG0 / EG0. 

● 3-årig framtida tillväxt år 0. Ex.: EG3-EG0 / EG0. 

● 5-årig framtida tillväxt år 0. Ex.: EG5-EG0 / EG0. 

 

Denna indelning kan ses sammanställd nedan och visar även tillväxthorisonternas antal 

företagsår och representerade företag. I Appendix 3 finns de företagen som medverkat och 

uteslutits, pga. negativa resultat eller noll i utdelningsandel, listade.  

 
Tabell 1 Tillväxthorisont resultat, företags år och antal företag. 

Tillväxthorisont resultat Företagsår  Antal företag 

EG1 787 år 54 

EG3 705 år 54 

EG5 626 år 53 

4.4 Effekter av valen 

Denna undersökning söker förhållanden för de största börsnoterade företagen i Sverige och 

begränsar ett annars intressant område för samtliga börslistade företag. Att utföra 

undersökningen på samtliga tre listor vid Nasdaq OMX Nordic Stockholm, Large-, Mid- 

och Small Cap hade givit studien ytterligare tyngd. Det är inte med säkerhet eventuella 

förhållanden genomgående gäller för de tre listorna, och speciellt inte vid beaktande av 

aspekterna som mognadsfas och företagshistorik. Eftersom studiens omfattning inte täcker 

in dessa listor kan författarna inte heller utesluta några eventuella samband listorna 

emellan.  

 

Då företagens förhållande i utveckling av årligt resultat (Earnings Growth) och tillgångar 

(Assets Growth) beräknats med framtida utveckling faller de sista företagsåren bort för 

respektive företag vid beräknandet av den 1-, 3- och 5-åriga tillväxten bort. Då urvalet ändå 

förblir stort anser författarna att risken för att resultatet påverkas är liten för t.ex. Typ I och 

Typ II fel där hypotesen förkastas trots att nollhypotesen är sann eller bekräftas trots att den 

är falsk.    
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4.4.1 Bortfall 

Längden på studiens historiska data begränsas av den tillgängliga information som 

Datastream tillhandahåller. Utgångspunkten i denna undersökning har varit samtliga bolag 

noterade vid Large Cap på Nasdaq OMX Nordic Stockholm och de företagen med historisk 

information för stängningskurs och utdelningsandel minst fem år tillbaka i tiden från 2011.  

 

Denna studie har till stor del utformats efter de alternativ som minskar bortfall för att i 

slutändan nå ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Genom att sammanställa all finansiell 

information för både företagen och indexet i en tidsserie, istället för en indelning i 

tidsperioder om t.ex. 10 år, kan undersökningen utföras över en längre tidshorisont. Detta 

eftersom författarna vill testa förhållandet på tre mått av utveckling i resultat för att i störst 

möjliga utsträckning följa den tidigare forskningen. Författarnas beslut av tidsserie har 

fattats efter samråd med den Statistiska institutionen vid Umeå Universitet.  

 

Vid sammanställningen av undersökningens data uppmärksammades företagsår med 

negativa resultat och/eller noll i utdelningar samma år. Dessa har i de tidigare studier som 

denna studie försöker efterlikna plockats ur med anledningen att icke lönsamma företag kan 

göra utdelningar. De företag som berörs av de bortplockade företagsåren finns 

sammanställda i Appendix 3. 

 

Vid insamlingen av data för de företag listade vid Large Cap har företaget Semafo plockats 

ur undersökningen då det nyligen är listats vid Large Cap och saknar historisk data fem år 

tillbaka. Detta bortfall anser författarna inte bör påverka trovärdigheten i de eventuella 

samband som råder för urvalet. 

4.5 Statistisk modell  

Inspiration till studiens statistiska modell har författarna fått genom några av de tidigare 

empiriska studier som gjorts och som redogörs för i det föregående kapitlet. Man har i 

dessa studier använt sig av multipel linjär regression. (Arnott & Asness, 2003; Zhou & 

Ruland, 2006; Vermeulen, 2011; Gwilym et al, 2006) Med detta som grund har författarna 

även valt en multipel regressionsmodell, vilket anses vara lämpligt för att undersöka om det 

finns ett positivt samband mellan utdelningsandel och framtida tillväxt.  

 

En multipel regressionsanalys innebär att man inkluderar flera oberoende variabler i 

regressionen för att förklara hur den beroende variabeln påverkas av dessa. Med andra ord 

används denna metod för att undersöka ett samband genom att se hur flera variabler 

gemensamt korrelerar. Genom att i undersökningen kontrollera för fler oberoende variabler 

utöver utdelningsandel, avser författarna att utföra en studie med hög reliabilitet och 

validitet. Detta genom att inte “blunda” för det faktum att företagsspecifika variabler och 

omvärldsfaktorer påverkar företagets tillväxt. Innan regressionsanalysen utförs kommer 

författarna göra ett korrelationstest för variablerna regressionsmodellen. Detta för att 

undvika ett missvisande resultat, något som kan ske om man i regressionen har flera 

oberoende variabler med hög korrelation till varandra vilket brukar kallas 

multikollinearitet. (Moore, 2009, s. 618ff) 
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Två regressionsmodeller används för att undersöka sambandet mellan utdelningsandel och 

framtida tillväxt av årets resultat efter skatt. En för urvalet av företag på Large Cap samt en 

bantad version av modellen för undersökningen av Thomson Reuters Country index 

Sverige. För båda modellerna utförs tre regressionsanalyser vardera. Dessa utifrån en 

tillväxt horisont på ett, tre eller fem år för den beroende variabeln, tillväxt av årets resultat. 

Störst vikt lägger författarna på modellen som används på urvalet av företag från Large Cap 

eftersom att den inkluderar flera oberoende variabler och ett större urval. Modellen som 

används för Thomson Reuters Country index fungerar som ett komplement i 

undersökningen för att styrka en eventuell bekräftad hypotes. 

4.5.1 Regressionsmodell företag Large Cap (Modell 1). 

 

EGit1,3,5 = ß0 + ß1POUTit + ß2MVit + ß3LEVit + ß4AGit1,3,5+ ß5ROAit + ß6Yieldit + ß7BNPt+ 

ß8Inflationt + ß9DAXt  + ß10SP500t  + ß11OMXSt  + ϵit 

Där:  

● EGi0t: Tillväxt av årets resultat efter skatt, för företag i, beräknad för ett, tre och fem 

års sikt (t = 1, 3 eller 5).  

● POUTi0: Utdelningsandel, utdelning per aktie år 0 dividerat med vinst per aktie 

under år 0 (Datastream, 2012) 

● MVi0: pris per aktie multiplicerat med antal aktier vid slutet av år 0. För de företag i 

undersökningen med A- och B-aktier listade på Large Cap har författarna valt den 

aktie med det högsta marknadsvärdet.  

● ROAi0t: Avkastning på tillgångar, årets resultat år 0 dividerat med totala tillgångar 

år 0. 

● Yieldi0: årets resultat år 0 dividerat med marknadsvärdet på företaget i slutet av år 0. 

● LEVi0: Företagets räntebärande skulder dividerat med totala tillgångar år 0. 

● AGi0t: Tillväxt av företagets tillgångar år 0 för företag i, beräknad ett, tre och fem år 

fram. (t = 1,3 eller 5) 

● BNP0: Utveckling i procent av Sveriges bruttonationalprodukt vid år 0. 

● Inflation0: Sveriges inflationstakt år 0.  

● DAX0  : Utveckling i procent av det tyska DAX30 index vid år 0. 

● SP5000: Utveckling i procent av USA’s aktieindex Standard & Poor 500 vid år 0. 

● OMXS0: Utveckling i procent av det svenska aktie indexet OMX Stockholm år 0. 

4.5.2. Regressionsmodell för Datastream Sverige index, den aggregerade svenska 

marknaden (Modell 2). 

 

EGt1,3,5 = ß0+ ß1POUTt + ß2MVt + ß3LEVt+ ß4AGit1,3,5+ ß7BNPt+ ß8Inflationt + ß9DAXt   + 

ß10SP500t   + ß11OMXSt  + ϵt 

 

Där: 

● EGt1,3,5: Tillväxt av årets resultat efter skatt, för den aggregerade marknaden, 

beräknad för ett, tre och fem års sikt (t = 1, 3 eller 5).  

● MVt : Det aggregerade marknadsvärdet för bolagen på Datastream Sverige index år 

t.  
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● LEVt: Netto skulder (Totala skulder – likvida medel) dividerat med totala tillgångar. 

(Nettoskulder har använts då författarna inte funnit värdet på företagets 

räntebärande skulder som i Modell 2.) 

● BNP, Inflation, DAX30, SP500 och OMXS, se Kap 4.5.1.  

4.5.3 Härledning av resultat från regressionsanalys, signifikanttest och 

hypotesprövning. 

Vid en regressionsanalys ges ett värde på determinationskoefficienten (R
2
) vilken kan anta 

ett värde mellan noll och ett (1 = 100 %). Detta är ett värde på hur stor del av variationen i 

den beroende variabeln som kan förklaras genom modellens oberoende variabler. (Moore et 

al, 2009, s. 646)  

 

Vidare så görs ett så kallat F-test vid regressionsanalysen, där man utifrån en vald 

signifikansnivå kan bestämma om det finns något samband mellan modellens beroende och 

oberoende variabler. F-testets nollhypotes är att alla koefficienter i modellen är noll och 

denna förkastas om någon av de oberoende variablerna är skild från noll. (Ibid., s. 644ff) 

Ett högt F-värde är ett bevis, beroende på vald signifikansnivå, på att nollhypotesen kan 

förkastas och leder analysen vidare till ett T-test.  

 

Vid T-testet undersöker man varje enskild oberoende variabels förklarande grad. 

Nollhypotesen i ett T-test är ßj = 0, det vill säga koefficienten för den oberoende variabeln 

påverkar inte variationen i den beroende variabeln. Alternativhypotesen är således ßj ≠ 0. 

(Ibid, s. 630ff)  

 

I denna studie kommer vi att presentera den justerade determinationskoefficienten (adjusted 

R-square) samt T-test för varje regressionsanalys. Genom detta får vi en förståelse för hur 

mycket de undersökta oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln samt vilka 

variabler som vi statistiskt kan bekräfta har en påverkan. Vidare kommer denna analys att 

ligga som grund till våra slutsatser om huruvida det finns ett positivt samband mellan 

utdelningsandel och företagets resultattillväxt.    

4.6 Hypoteser 

Utifrån den statistiska modellen har 11 hypoteser utvecklats, vilka grundar sig i 

koefficienterna för Modell 1 och 2. Författarna har delat in hypoteserna i huvud- och 

delhypoteser. Studiens Huvudhypotes är direkt relaterad till problemformuleringen. De 

delhypoteser som är inspirerade från tidigare studier fungerar som ett komplement till 

denna undersökning. Utfallet av dessa delhypoteser kommer att jämförs med tidigare 

studier och kommer att vara till hjälp vid analys av resultat. De kontrollvariabler och 

följaktligen de delhypoteser som grundar sig i omvärldsfaktorer (Delhypotes 6-10) bör av 

läsaren endast ses som ett komplement i studien. De antaganden som görs gällande dessa 

och diskussionen kring deras utfall kommer inte att kunna stärkas med någon teori som 

behandlats i studien, utan är endast författarnas egna tankar. Nollhypotesen (H0) kommer 

att förkastas i de fall då alternativhypotesen (Ha) är signifikant. Lantz (2011, s. 80) hävdar 

att en signifikansnivå på 95 % (p<0,05) inom den samhällsvetenskapliga forskningen är 

lämplig. Då ßj är skild från 0 och kan bevisas utifrån en signifikansnivå på minst 95 %, 
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innebär detta att den oberoende variabeln påverkar den beroende och nollhypotesen kan 

förkastas. Hypoteserna som presenteras nedan går att testa för Modell 1 och 2. 

4.6.1 Huvudhypotes 

Mellan företagets resultattillväxt och utdelningsandel finns ett samband, Ha: ß1 ≠ 0. 

Nollhypotesen är således att det för undersökningens urval inte finns något statistiskt 

samband mellan dessa två variabler, H0: ß1 = 0.    

 

En förkastad nollhypotes som visar att sambandet är positivt, Ha: ß1 > 0, ger statistiskt bevis 

för att sambandet på den Svenska marknaden är det samma som i de länder som tidigare har 

undersökts av Arnott och Asness (2003), Zhou och Ruland (2006), Vermeulen (2011) och 

Gwilym et al (2006).  

 

Om nollhypotesen förkastas och koefficienten ß1 är negativ, Ha: ß1 < 0, skulle detta stödja 

de teorier som indikerar att en låg utdelningsandel resulterar i en högre framtida tillväxt. 

Teorier grundade av Lintner, M & M, Gordon och Myers är i detta fall intressant att 

diskutera djupare och betyder därmed att förhållandet på den svenska marknaden inte är det 

samma som i de länder som tidigare har undersökts.  

 

Då nollhypotesen inte går att förkasta finns inte stöd för att något samband föreligger 

mellan företagets utdelningsandel och dess framtida resultattillväxt på den svenska 

marknaden.  

4.6.2 Delhypoteser 

Undersökningens delhypoteser grundar sig i modellernas kontrollvariabler. Följande 

antaganden om sambandet mellan dessa och företagets resultattillväxt, för Delhypotes 1-5, 

grundar sig i det resonemang som Vermeulen och Zhou och Ruland fört gällande dessa och 

presenterats i kapitel 3.8.2. Delhypotes 6-10 grundar sig i omvärldsdata som fungerar som 

kontrollvariabler i modellen och finns inte med i de tidigare studierna.  

 

Författarna har inte hittat någon studie inom ämnet där man använt kontrollvariabler som 

årets BNP tillväxt, årets inflation eller årets utveckling för ett aktieprisindex. De 

antaganden som görs för dessa delhypoteser grundar sig i författarnas teoretiska 

förförståelse och har ingen förankring i den teori och tidigare empirisk forskning som 

presenterats i kapitel 3.  

 

Delhypotes 1, MV: Företagets marknadsvärde förväntas ha ett negativt samband till 

företagets framtida resultattillväxt.  Ha: ß2 < 0; H0: ß2 = 0. 

 

Delhypotes 2, LEV: Sambandet förväntas vara positivt mellan företagets skuldsättningsgrad 

och framtida resultattillväxt. Ha: ß3 > 0; H0: ß3 = 0. 

 

Delhypotes 3, AG: Framtida tillväxt av tillgångar och framtida resultattillväxt förväntas ha 

ett positivt samband. Ha: ß4 > 0; H0: ß4 = 0. 
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Delhypotes 4, ROA: Sambandet mellan företagets avkastning på tillgångar och framtida 

resultattillväxt förväntas vara negativ. Ha: ß5 < 0; H0: ß5 = 0. 

 

Delhypotes 5, Yield: Företagets E/P förväntas ha ett negativt samband med framtida 

resultattillväxten. Ha: ß6 < 0; H0: ß6 = 0. 

 

Delhypotes 6, BNP: Sveriges BNP tillväxt förväntas ha ett samband till företagets framtida 

resultattillväxt. Ha: ß7 ≠ 0; H0: ß7 = 0. Denna hypotes har författarna valt att inkludera i 

modellen eftersom att landets BNP tillväxt ett år borde ha en påverkan på företagens 

framtida lönsamhet.  

 

Delhypotes 7, Inflation: Den svenska inflationen förväntas ha ett samband till den framtida 

resultattillväxten samma år. Ha: ß8 ≠ 0; H0: ß8 = 0. Denna delhypotes finns med för att 

författarna tror att denna faktor påverkar den framtida resultattillväxten, då en inhemsk 

prisökning förändrar företagets intäkts och kostnadsstruktur.  

 

Delhypotes 8-10, Aktieprisindex: De aktieprisindex som ingår som kontrollvariabler, 

DAX30, S&P500 och OMXS förväntas ha ett positivt samband med den framtida 

resultattillväxten. Detta eftersom att priset på en aktie går upp när investerarna förutspår en 

positiv framtida resultattillväxt och vise versa.   

Ha: ß9 > 0; H0: ß9 = 0  

Ha: ß10 > 0; H0: ß10 = 0  

Ha: ß11 > 0; H0: ß11 = 0 

4.7 Källkritik 

All numerisk information som samlats in för studiens praktiska utförande är officiell 

information. Enligt Thurén (2005, s. 9) är det vid studier likt denna viktigt att vara 

källkritisk, och med det kritiskt granska och bedöma trovärdigheten i informationen. 

Majoriteten av studiens data är insamlad från databasen Datastream och en viss del av det 

omvärldsdata som används är hämtad från Statistiska Centralbyrån, SCB. Datastream är en 

populär och trovärdig informationskälla som används av professionella analytiker och 

investerare och enligt författarna bör informationen ses som tillförlitlig. Statistiska 

centralbyrån har använts till viss del vid inhämtning av omvärldsdata för Sverige och ses 

även den som tillförlitlig.  

 

Indexet Thomson Reuters Country Index för Sverige är som tidigare nämnt sammanställt av 

Reuters själva och i utförandebeskrivning för dessa index framgår det att all information 

utvärderas av deras egna anställda. Trots att informationen som tillhandahålls av 

Datastream anses vara av god kvalitet vill författarna ändå påpeka att dessa index kan vara 

svåra att kontrollera eftersom antalet företag som utgör indexet ofta skiljer sig åt jämfört 

med faktiska index i respektive land.  

 

Den företagsspecifika informationen som samlats in presenteras i svenska kronor, SEK. 

Vid insamlingen från Datastream var viss del av informationen för företaget Lundin 

Petroleum bara tillgänglig i USD för värdet på företagets tillgångar och skulder. Då studien 

undersöker förhållandet mellan bland annat utvecklingen för tillgångar i företagen kan detta 
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ha en påverkan i studien, men bör inte påverka resultat i större utsträckning. Detta eftersom 

urvalet sett till detta enskilda fall är stort och att det är förhållandet som undersöks i 

tillgångar och skulder, jämförelser mellan företagens värden.  

  

Eftersom den insamlade informationen är numerisk data, bör den också i hög grad vara fri 

från värderingar, vilket annars kan påverka informationens kvalitet. Det går givetvis inte att 

utesluta subjektiv numerisk information från Datastream eller SCB, men risken bör vara 

relativt låg. Patel och Davidson (2011, s. 68ff) och Johansson Lindfors (1993, s. 87ff) 

understryker vikten av att undersöka och granska kvaliteten på de källor som används, 

primära som sekundära källor. Med medvetenhet kring detta har författarna förhoppning 

om att ytterligare kunnat minska risken för innehåll av subjektiv information. 

 

Det bör nämnas att vid bearbetningen av studiens data kan fel ha begåtts som författarna 

inte varit varse om, mänskliga handhavande fel. För att minska risken för eventuella fel har 

kontrollberäkningar gjorts med jämna mellanrum, likaså stickprover för studiens 

företagsspecifika data. Dessa stickprover har utförts genom att slumpmässigt välja 10 

företag och därefter slumpmässigt valt fem företagsspecifika variabelvärden för att 

kontrollera mot Yahoo finance, Dagens Industri och Nasdaq OMX Stockholm, för att finna 

eventuella fel. Författarna vill dock understryka att informationen i studien inte därför 

behöver vara fullständigt korrekt samt att eventuella ändringar efter publicering av 

företagens årsredovisningar inte har tagits hänsyn till. 
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5. Resultat och Analys 

I den första delen av kapitlet presenteras resultatet av undersökningen och det data som 

utgör grunden till denna. Kapitlet sammanfattas därefter och avslutas med en analys av 

studiens resultat.  

5.1 Presentation av resultat och analys 

Denna inledning av kapitlet kommer att presentera det upplägg som studiens resultat 

kommer att beskrivas utifrån. Resultatet grundar sig på det urval som presenterats i 

föregående kapitel och följaktligen det data som i huvudsak hämtats in från Datastream 

över studiens tidshorisont 1983-2010 och sedan analyserats med SPSS.  

 

För att ge läsaren en samlad bild av studiens resultat kommer innehållet av presentationen 

kunna följas i grafer och tabeller med tillhörande förklaringar. Inledningsvis diskuteras 

variablernas kollinearitet sedan ges en överblick med beskrivande statistik för de variabler 

som används i Modell 1 och Modell 2.  

   

Den följande delen presenterar det aktuella resultat som prövningen av Modell 1 och 

Modell 2 resulterat i. Varje modell är indelad i de tre tillväxtperioderna för resultat som 

undersökningen testar förhållandet för. För varje regression presenteras det statistiska 

förhållandet för determinationskoefficienten, t-test med signifikansnivå och värden för 

variabelns koefficient. I denna del framgår även utfallet för de uppställda hypoteserna. 

  

Efter att resultaten för Modell 1 och 2 med respektive tillväxtsperiod har redogjorts följer 

en sammanfattning av studiens samlade resultat. Här framgår det vilka variabler som testats 

och utfallet för hypotesprövningen.   

  

Kapitlet avslutas med en analys av det resultat studien har resulterat i. Denna del återknyter 

till studiens problemformulering och innehållet från den teoretiska referensramen som 

hypoteserna bygger på.  

5.2 Multikollinearitet 

Vikten av att inte ha för hög korrelation mellan de oberoende variablerna i en 

regressionsanalys diskuterades i kapitel 4.5. Författarna har utfört ett korrelationstest för 

variablerna i de sex regressionsmodellerna. Resultatet av detta presenteras i sex 

korrelationsmatriser, se Appendix 4. Högst korrelation visar testet mellan variablerna 

(DAX30 - SP500), (DAX30 – OMXS) och (SP500 – OMXS), vilka ligger inom intervallet 

0,653 – 0,847.  

 

Författarna har inte hittat något exakt gränsvärde för hur hög korrelation de oberoende 

variablerna kan visa för att undvika multikollinearitet. Då korrelationen mellan dessa tre 

aktieprisindex är hög har författarna valt att slumpmässigt utesluta variablerna OMXS och 

S&P500 från Modell 1 och 2.  
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5.3 Beskrivande statistik för variablerna i Modell 1  

 

Tabell 2 Beskrivande statistik för variabler i Modell 1 

Beskrivande statistik      

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EG1Y 787 -3,3124 7,2705 ,259361 1,1212638 

EG3Y 705 -2,6305 18,9979 ,754987 2,2425588 

EG5Y 626 -35,3076 23,9290 1,253558 3,4619535 

POUT 787 ,0033 1,1928 ,438467 ,2057251 

MV 787 11,2200 980587,6000 40683,694168 91293,7801964 

ROA 787 ,0017 ,4673 ,066694 ,0594515 

Yield 787 ,0011 10,2858 ,163208 ,4364527 

LEV_DEBT 787 ,0000 ,8459 ,280936 ,1804318 

AG1Y 787 -,2035 1,0729 ,112857 ,1797814 

AG3YG 705 -,0941 ,9433 ,119313 ,1511427 

AG5YG 626 -,0517 ,7216 ,128218 ,1317444 
 

Presenterat i Tabell 2 finns beskrivande statistik för de företagsspecifika variabler som 

Modell 1 baseras på, här utan de omvärldsvariabler som presenteras i 5.4. Variablernas 

karaktäristiska som presenteras i Tabell 2 är rensade från extremvärden, se 4.2.  

Sammanställningen visar antal observationer (företagsår), minimivärde, maximivärde, 

medelvärde samt standardavvikelse.  

 

Resultattillväxten ett, tre och fem år fram i tiden för observationerna har ett medelvärde på 

25,94 %, 75,50 % respektive 125,36 %. Representativt för urvalet är således att en stor del 

av företagen lyckats förbättra sitt resultat kommande år. Minimivärdena och 

maximivärdena för resultattillväxten (EG1Y, EG3Y och EG5Y) visar på stora skillnader, 

trots de extremvärden som tagits bort. Detta bidrar till en tämligen hög standardavvikelse 

för respektive variabel för resultattillväxt.  

 

Medelvärdet för utdelningsandelen har ett värde på 43,85 % med en standardavvikelse på 

20,57 %. Bland observationerna skiljer sig utdelningsandelen med ett minimivärde på 0,33 

% och ett maximivärde på 119,28 %. Även för denna variabel har extremvärden tagits bort.  

 

I Tabell 2 ges även beskrivande statistik över kontrollvariablerna i Modell 1.  
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5.4 Beskrivande statistik för variablerna i Modell 2  

 
Tabell 3 Beskrivande statistik - Variabler Modell 2. 

Beskrivande statistik      

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EG1Y 28 -,4784 ,8997 ,171243 ,3189103 

EG3Y 26 -,5056 2,2499 ,587790 ,7764073 

EG5Y 24 -,2145 2,5303 ,982121 ,8944056 

POUT 28 ,2815 ,5963 ,405731 ,0866845 

MV 28 49373 3549750 1389405,32 1222224,045 

LEV 28 ,2520 ,4574 ,347904 ,0490945 

AG1Y 28 -,0208 ,5551 ,149270 ,1563473 

AG3Y 26 ,0678 1,3343 ,505747 ,2931885 

AG5Y 24 ,4268 1,9681 ,994435 ,4122922 
 

Ovan finns beskrivande statistik för de variabler som indexet berör i Modell 2. De 

presenterade värden som sammanställts ovan är inte rensade för extremvärden, vilket gjorts 

för de företagsspecifika data som används och inneburit fler observationer. I tabell 3 återges 

karaktäristiska för varje enskild variabel där antalet observationer, minsta/ högsta värde, 

samt medelvärde och standardavvikelse presenteras. 

  

Den förklarande statistiken för detta Country Index för Sverige har som mest en 

tidshorisont på 28 år. Sammanställningen i tabell 3 visar den aggregerade 

utdelningsandelen (POUT) en genomsnittlig utdelningsandel som uppgår till 40,57 % för 

en tidsperiod på 28 år. 

 

Medelvärdet för tillväxten i resultat kan för den 1-, 3- och 5-åriga (EG) perioden ses öka 

över åren, 17,12 %, 58,78 % och 98,21 %. Företagen som representerar indexets utveckling 

växer därmed under tid i den undersökta perioden. De skillnader som kan ses för 

lägsta/högsta observerade värdena för tillväxt i resultat resulterar i en hög 

standardavvikelse. Detta med anledning av företagens olika tillväxtakter. 

  

De kontrollvariabler som finns presenterade i tabell 3 ger en förklarande bild av situationen 

som undersöks i denna studie på den svenska marknaden. Kontrollvariablerna i tabell 3 

tolkas likt exemplen ovan. 
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5.5 Beskrivande statistik för omvärldsdata  

 
Figur 6. BNP tillväxt Sverige 1983-2010 

 

 

Sveriges tillväxt i BNP har fluktuerat något mellan 1983-2010 som figur 5 visar. 

Medelvärdet för tillväxten är 2,29 % årligen med en standardavvikelse på 2,42 %, det lägsta 

och det högsta uppmätta värdet -5,00 % respektive 6,10 %. Se appendix 5. 

 
Figur 7. Årlig Inflation Sverige 1983-2010 

 

 



42 

 

Sverige har under 1983-1991 en hög inflation jämfört med de följande åren. Medelvärdet 

för den årliga inflationen 1983-2010 är 3,46 % med en standardavvikelse på 3,12 %, ett 

minivärde på -0,30 % och ett maximivärde på 10,5 %. Se appendix 5. 

 
Figur 8. Utveckling för DAX30 index 1983-2010 

 

 

Medelvärdet på den årliga tillväxten för det tyska aktieindexet, DAX30, är 13,09 % med en 

standardavvikelse på 27,38 %. Det högsta och lägsta uppmätta värdet är 66,43 % respektive 

-43,94 %. Se appendix 5. 

5.6 Resultat från Modell 1 - Företag 

Undersökningens första regressionsmodell testas på det urval, företag från Large Cap. Ett 

samband mellan företagens resultattillväxt, Earnings Growth, för ett, tre och fem år 

(EGit1,3,5) och utdelningsandel (POUT) samt kontrollvariablerna testas. Se kapitel 4.5 för 

beskrivning av variablerna.  

 

Modell 1: 

EGit1,3,5 = ß0 + ß1POUTit + ß2MVit +  ß3LEVit + ß4AGit1,3,5+ ß5ROAit + ß6Yieldit +  ß7BNPt+ 

ß8Inflationt + ß9DAXt   + ß10SP500t   + ß11OMXSt  + ϵit 
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5.6.1 Modell 1 - Ett års resultattillväxt 

 

Tabell 4 Sammanfattning av Modell 1 - ett års resultattillväxt. 

Model Summary     

Model  R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,387
a ,150 ,140 1,0438160 

a. Predictors: (Constant), DAX30, POUT, LEV_DEBT, 
BNP_SWE, Yield, MV, AG1Y, Inflation_SWE, ROA 

    

 
Tabell 5 Koefficienter och T-test för Modell 1 - ett års resultattillväxt 

Coefficients
a       

Model  Unstandardized 
Coefficients 

 Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. 
Error 

Beta   

1 (Constant) ,160 ,158  1,009 ,313 

 POUT 1,040 ,187 ,190 5,564 ,000 

 MV -2,681E-007 ,000 -,022 -,630 ,529 

 ROA -3,792 ,729 -,200 -
5,203 ,000 

 Yield -,124 ,090 -,048 -
1,377 ,169 

 LEV_DEBT ,032 ,231 ,005 ,140 ,889 

 AG1Y 1,163 ,214 ,186 5,425 ,000 

 BNP_SWE -4,462 1,525 -,099 -
2,927 ,004 

 Inflation_SWE -5,924 1,611 -,133 -
3,677 ,000 

 DAX30 ,355 ,150 ,081 2,358 ,019 
a. Dependent 
Variable: EG1Y 

      

 

Resultatet av denna regression ger en justerad determinationskoefficient på 0,14. De 

oberoende variablerna kan till 14 % förklara den beroende variabelns (resultattillväxt ett år 

fram, EG1Y) variation. Se tabell 4. 

 

För en statistisk signifikans på 95 % visar regressionens T-test att de oberoende variablerna 

utdelningsandel (POUT), tillväxt i tillgångar ett år fram (AG1Y) och DAX30 påverkar 

variationen i den beroende variabeln positivt. Negativ påverkan har de oberoende 

variablerna avkastning på tillgångar (ROA), årlig tillväxt i BNP (BNP_SWE) och inflation 

(inflation_SWE). 

 

I denna regression bekräftas studiens Huvudhypotes samt Delhypotes 3, 4, 6, 7 och 8. 

Eftersom att [Ha: ß1 > 0], [Ha: ß4 > 0], [Ha: ß5 < 0], [Ha: ß7 < 0], [Ha: ß8 < 0] och [Ha: ß9 > 

0]. Nollhypotesen för Delhypotes 1, 2, och 5 kan inte förkastas då dessa inte är signifikanta. 

Se tabell 5. 
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5.6.2 Modell 1 - Tre års resultattillväxt 

 

Tabell 6 Sammanfattning av Modell 1 - tre års resultattillväxt. 

Model Summary     

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,428
a ,183 ,172 2,0446308 

a. Predictors: (Constant), DAX30, POUT, LEV_DEBT, 
Yield, AG3YG, MV, BNP_SWE, ROA, Inflation_SWE 

    

 
Tabell 7 Koefficienter och signifikansnivå Modell 1 - tre års tillväxt. 

Coefficients
a       

Model  Unstandardized 
Coefficients 

 Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. 
Error 

Beta   

1 (Constant) 1,118 ,375  2,983 ,003 

 POUT 1,473 ,388 ,134 3,792 ,000 

 MV -7,676E-007 ,000 -,031 -,864 ,388 

 ROA -8,117 1,606 -,205 -
5,055 ,000 

 Yield -,129 ,176 -,027 -,735 ,463 

 LEV_DEBT ,345 ,478 ,028 ,721 ,471 

 AG3YG 4,159 ,521 ,281 7,983 ,000 

 BNP_SWE -29,352 5,250 -,223 -
5,591 ,000 

 Inflation_SWE -8,919 3,560 -,104 -
2,505 ,012 

 DAX30 ,100 ,295 ,012 ,340 ,734 
a. Dependent 
Variable: EG3Y 

      

 

Då författarna har testat modell 1 för den oberoende variabeln resultattillväxt tre år fram 

(EG3Y) ges en determinationskoefficient på 0,172. Vilket visar att de oberoende 

variablerna förklarar variansen för denna med 17,2 %, ett värde något högre än resultatet 

för ett års resultattillväxt. Se tabell 6. 

 

T-testet visar att de oberoende variablerna utdelningsandel (POUT) och tillväxt i tillgångar 

tre år fram (AG3Y) påverkar variationen i regressionens beroende variabeln positivt. En 

negativ påverkan visar de oberoende variablerna avkastning på tillgångar (ROA), inflation 

(Inflation_SWE) och BNP (BNP_SWE). Se tabell 7. 

 

Studiens Huvudhypotes samt Delhypotes 1, 4, 6 och 7 kan utifrån detta bekräftas. Då [Ha: 

ß1 > 0], [Ha: ß4 > 0], [Ha: ß5 < 0], [Ha: ß7 < 0] och [Ha: ß8 < 0]. Utifrån denna regression kan 

nollhypotesen inte förkastas för Delhypotes 1, 2, 5 och 8 eftersom att dessa inte är 

signifikanta.  
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5.6.3 Modell 1 - Fem års resultattillväxt 

 
Tabell 8 Sammanfattning av Modell 1 - fem års tillväxt. 

Model Summary     

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,370
a ,137 ,124 3,2529142 

a. Predictors: (Constant), DAX30, MV, POUT, AG5YG, 
Yield, LEV_DEBT, BNP_SWE, Inflation_SWE, ROA 

    

. 
Tabell 9 Koefficienter och T-test Modell 1 - fem års resultattillväxt 

Coefficients
a       

Model  Unstandardized 
Coefficients 

 Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. 
Error 

Beta   

1 (Constant) ,874 ,660  1,326 ,185 

 POUT 2,343 ,650 ,140 3,607 ,000 

 MV -9,899E-008 ,000 -,003 -,065 ,948 

 ROA -10,594 2,823 -,172 -
3,753 ,000 

 Yield -,349 ,285 -,048 -
1,223 ,222 

 LEV_DEBT ,130 ,805 ,007 ,161 ,872 

 AG5YG 5,930 1,006 ,226 5,893 ,000 

 BNP_SWE -20,769 9,375 -,097 -
2,215 ,027 

 Inflation_SWE 3,181 5,816 ,025 ,547 ,585 

 DAX30 -1,301 ,519 -,095 -
2,508 ,012 

a. Dependent 
Variable: EG5Y 

      

 

Den justerade determinationskoefficienten för Modell 1 – Fem års resultattillväxt är 0,124. 

Således kan 12,4 % av variationen för den beroende variabeln, resultattillväxt fem år  

(EG5Y) förklaras av de oberoende variablerna. Se tabell 8. 

 

Regressionens T-test visar att de oberoende variablerna utdelningsandel (POUT) och 

tillväxt i tillgångar fem år fram (AG5Y) har en positiv påverkan på den beroende variabeln 

(EG5Y). En negativ påverkan har avkastning på tillgångar (ROA), BNP (BNP_SWE) och 

DAX30. Se tabell 9. 

 

Utifrån resultatet från regressionen i Modell 1 – Fem års resultattillväxt kan studiens 

Huvudhypotes samt Delhypotes 3, 4, 6 och 8 bekräftas. Då [Ha: ß1 > 0], [Ha: ß4 > 0], [Ha: ß5 

< 0], [Ha: ß7 < 0] och [Ha: ß9 > 0]. Författarna kan för denna regression inte förkasta 

nollhypotesen för Delhypotes 1, 2, 5 och 7.  
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5.7 Resultat från Modell 2 – Thomson Reuters Country Index Sverige 

Det resultat som presenteras under detta avsnitt har för avsikt att fungera som ett 

jämförande och kompletterande resultat till Modell 1 för studiens företag. Variablerna är 

desamma om man bortser från avkastning på tillgångar (ROA) och E/P som är inkluderade 

i Modell 1. Beräknandet har utförts med samma metoder, skillnaden är enbart att dessa 

värden kommer från nyckeltal och stängningskurser från Thomson Reuters Country Index 

för Sverige, istället för information från varje enskilt företag.  

 

Modell 2: 

EGt1,3,5 = ß0+ ß1POUTt + ß2MVt + ß3LEVt+ ß4AGit1,3,5+ ß7BNPt+ ß8Inflationt + ß9DAXt   + 

ß10SP500t   + ß11OMXSt  + ϵt 

5.7.1 Modell 2 - Ett års resultatstillväxt 

Tabell 10 Sammanfattning av Modell 2 - ett års tillväxt. 

Model Summary     

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,702
a ,493 ,315 ,2639692 

a. Predictors: (Constant), DAX30, BNP_SWE, POUT, 
Inflation_SWE, LEV, AG1Y, MV 

    

 

Tabell 11 Koefficienter och T-test modell 2 - ett års tillväxt. 

Coefficients
a       

Model  Unstandardized 
Coefficients 

 Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. 
Error 

Beta   

1 (Constant) -,328 ,575  -,570 ,575 

 POUT 1,197 ,619 ,325 1,933 ,068 

 MV -4,305E-008 ,000 -,165 -,672 ,509 

 LEV -,252 1,157 -,039 -,218 ,830 

 AG1Y ,845 ,375 ,414 2,251 ,036 

 BNP_SWE 2,815 2,533 ,214 1,111 ,280 

 Inflation_SWE -1,859 2,449 -,182 -,759 ,457 

 DAX30 ,250 ,191 ,215 1,311 ,205 
a. Dependent 
Variable: EG1Y 

      

 

För denna regression är determinationskoefficienten 0,315. Således kan 31,5 % av 

variationen i den beroende variabeln resultattillväxt ett år fram (EG1Y) förklaras av 

modellens oberoende variabler.  

 

Med statistisk signifikans visar denna regressions T-test att den oberoende variabeln för 

tillväxt i tillgångar ett år framåt (AG1Y), påverkar variationen för resultattillväxt ett år 

framåt (EG1Y) positivt. Variabeln utdelningsandel (POUT) är inte signifikant vid ett 
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konfidensintervall på 95 % då P-värdet hamnar på 0,068. Regressionen resulterar att 

nollhypotesen inte kan förkastas för alla hypoteser förutom Delhypotes 3.  

5.7.2 Modell 2 - Tre års resultattillväxt 

 
Tabell 12 Sammanfattning av Modell 2 - tre års tillväxt. 

Model Summary     

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,811
a ,658 ,525 ,5352572 

a. Predictors: (Constant), DAX30, MV, POUT, LEV, 
AG3Y, BNP_SWE, Inflation_SWE 

    

 
Tabell 13 Koefficienter och T-test för Modell 2 - tre års tillväxt. 

Coefficients
a       

Model  Unstandardized 
Coefficients 

 Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. 
Error 

Beta   

1 (Constant) -,934 1,518  -,615 ,546 

 POUT 5,054 1,318 ,576 3,834 ,001 

 MV -7,914E-008 ,000 -,117 -,413 ,684 

 LEV -1,650 2,550 -,108 -,647 ,526 

 AG3Y 1,224 ,556 ,462 2,203 ,041 

 BNP_SWE -10,535 7,456 -,258 -
1,413 ,175 

 Inflation_SWE -7,515 6,643 -,303 -
1,131 ,273 

 DAX30 ,228 ,402 ,083 ,568 ,577 
a. Dependent 
Variable: EG3Y 

      

 

Resultatet av regressionen för tre års resultattillväxt ger en justerad 

determinationskoefficient på 0,525 vilket visar att de oberoende variablerna till 52,5 % 

förklarar variationen i den beroende variabeln (EG3Y). Se tabell 12. 

 

T-testet som presenteras i tabell 13 visar att utdelningsandel (POUT) och den tre åriga 

tillväxten i tillgångar (AG3Y) påverkar variationen i den beroende variabeln positivt. Då 

[Ha: ß1 > 0], [Ha: ß4 > 0] kan därmed studiens Huvudhypotes samt Delhypotes 3 bekräftas 

för denna regression. Nollhypotesen för Delhypotes 1, 2, 6, 7 och 8 kan inte förkastas 

utifrån resultatet.  
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5.7.3 Modell 2 - Fem års resultattillväxt 

 

Tabell 14 Sammanfattning av Modell 2 - fem års tillväxt. 

Model Summary     

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,806
a ,650 ,497 ,6340636 

a. Predictors: (Constant), DAX30, MV, POUT, LEV, 
AG5Y, BNP_SWE, Inflation_SWE 

    

 

Tabell 15 Koefficienter och T-test för Modell 2 - fem års tillväxt. 

Coefficients
a       

Model  Unstandardized 
Coefficients 

 Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. 
Error 

Beta   

1 (Constant) -1,019 2,082  -,489 ,631 

 POUT 4,663 1,693 ,474 2,755 ,014 

 MV 3,757E-007 ,000 ,468 1,479 ,158 

 LEV -5,206 3,056 -,308 -
1,703 ,108 

 AG5Y 1,721 ,503 ,793 3,418 ,004 

 BNP_SWE -13,346 9,407 -,278 -
1,419 ,175 

 Inflation_SWE 5,804 8,031 ,211 ,723 ,480 

 DAX30 -,799 ,550 -,244 -
1,452 ,166 

a. Dependent 
Variable: EG5Y 

      

 

Resultatet från den sista regressionen som utförts i denna studie, ”Modell 2 – Fem års 

resultattillväxt” ger ett värde på 0,497 för den justerade determinationskoefficienten. 

Således kan 49,7 % av variationen i den beroende variabeln (EG5Y) förklaras av de 

oberoende variablerna i modellen.  

 

T-testet visar att utdelningsandel (POUT) och den femåriga tillväxten i tillgångar (AG5Y) 

har en positiv påverkan på variationen för den femåriga resultattillväxten (EG5Y). Studiens 

Huvudhypotes och Delhypotes 3 kan därmed bekräftas då [Ha: ß1 > 0], [Ha: ß4 > 0]. 

Delhypotes 1, 2, 6, 7 och 8 visar inte på någon förklaringsgrad som kan styrkas statistisk 

och nollhypotesen för dessa kan därmed inte förkastas.  
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5.8 Sammanfattning av Modell 1 och 2. 

 

Tabell 16 Sammanfattning koefficienter och T-test för Modell 1 och 2. 

  
Modell 1 - 

Företag   
Modell 2 - 

Index   

  1 års tillväxt 
3 års 

tillväxt 
5 års 

tillväxt 1 års tillväxt 
3 års 

tillväxt 
5 års 

tillväxt 
Huvudhypotes - POUT B (+)** B (+)** B (+)** O (+) B (+)** B (+)* 

Kontrollvariabler       
Delhypotes 1 - MV O (-) O (-) O (-) O (-) O (-) O (+) 
Delhypotes 2 – LEV O (+) O (+) O (+) O (-) O (-) O (-) 
Delhypotes 3 - AGit1,3,5 B (+)** B (+)** B (+)** B (+)* B (+)* B (+)** 

Delhypotes 4 - ROA B (-)** B (-)** B (-)**    
Delhypotes 5 – Yield O (-) O (-) O (-)       
Delhypotes 6 – BNP B (-)** B (+)** B (-)* O (+) O (-) O (-) 
Delhypotes 7 - Inflation B (-)** B (-)* O (+) O (-) O (-) O (+) 
Delhypotes 8 - DAX30 B (+)* O (+) F (-)* O (+) O (+) O (-) 
B = Bekräftad, F = Förkastad,  
O = Obekräftad,  

(+) = Positivt samband till 

beroende variabeln,  

(-) = Negativt samband till 

beroende variabeln. 

**, *,  signifikant vid 0,01 ; 0,05       

 

Sex stycken regressionsanalyser har utförts, den justerade determinationskoefficienten för 

de tre regressionerna i Modell 1 för ett, tre och fem års resultattillväxt är 14 %, 17,2 % 

respektive 12,2 %. Högsta justerade determinationskoefficient ges för ”Tre års 

resultattillväxt” i Modell 2, med ett värde på 52,5 %. Förklaringsgraden i samma modell för 

ett och fem års resultattillväxt ger ett värde på 31, 5 % respektive 49,7 %. Se tabell 16.  

 

Undersökningens Huvudhypotes för utdelningsandel (POUT) kan likt sammanställningen i 

tabell 16 bekräftas för samtliga tillväxtperioder i Modell 1 och för den 3- och 5-åriga 

tillväxten i Modell 2. Den obekräftade regressionen för 1 års tillväxt i Modell 2 överskrider 

signifikansnivån 5 % och är signifikant till 6,8 %, vilket bör ses som relativt starkt. 

Resultaten från Modell 2 ses som ett komplement och stärker i detta fall sambanden som 

framgår av Modell 1. De positiva sambanden som har diskuterats stämmer överens med 

förväntat resultat och därmed kan nollhypotesen förkastas för studiens Huvudhypotes. 

Författarna kan därmed utifrån resultatet påvisa att för de undersökta företagsåren finns ett 

tydligt positivt samband mellan variabeln resultattillväxt (EG) och utdelningsandel (POUT) 

och studiens Huvudhypotes är därmed bekräftad.  

 

Kontrollvariabeln marknadsvärde (MV) visar likt förväntningarna på ett negativt samband 

till framtida resultattillväxt i samtliga regressioner, dock inget resultat författarna kan dra 

några statistiska slutsatser av då detta inte är signifikant. Därmed kan nollhypotesen för 

Delhypotes 1 inte förkastas.  
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Den oberoende variabeln skuldsättningsgrad (LEV) har en positiv respektive negativ 

koefficient i Modell 1 och 2 för tillväxtperioderna. Variabeln förväntades ha en positiv 

påverkan på den beroende variabeln. Olika mått på skuldsättningsgrad har använts i Modell 

1 och 2 som framgår i kapitel 4, vilket kan vara orsaken till olika resultat. Några slutsatser 

kan dock inte göras angående denna variabel då den inte är signifikant i någon av 

regressionerna. Nollhypotesen för Delhypotes 2 kan inte förkastas i samtliga regressioner.  

 

För tillväxt i tillgångar (AG) visar regressionerna i Modell 1 och 2 ett positivt samband till 

den framtida resultattillväxten vilket för samtliga är signifikant vid 95 % säkerhetsnivå. För 

alla tillväxtperioder i Modell 1 samt för en av regressionerna i Modell 2 är detta signifikant 

vid 99 % säkerhetsnivå.  Detta samband är likt förväntan, då dessa företag som växer 

behöver mer tillgångar för detta. Resultatet från Modell 2 stärker i detta fall det positiva 

samband som framgår av Modell 1. Då samtliga regressionsanalyser visar på ett positivt 

samband som är signifikant medför detta att Delhypotes 3 kan bekräftas för samtliga 

regressioner och nollhypotesen förkastas.  

 

Delhypotes 4, Avkastning på tillgångar (ROA), förväntas korrelera negativt med den årliga 

tillväxten. Ett synsätt från teorin är att ett redan lönsamt företag är svårare att ytterligare 

öka lönsamheten, allt annat lika. Utfallet för regression i Modell 1 resulterade i ett negativt 

samband och Delhypotes 4 kan bekräftas i samtliga tillväxtperioder. För Modell 2 ingår inte 

denna variabel och sambandet kan inte stärkas ytterligare av denna. Utifrån resultatet 

bekräftas Delhypotes 4. 

 

Delhypotes 5, för kontrollvariabeln E/P (Yield) har liksom ROA endast använts i Modell 1. 

Denna variabel har likt förväntan en negativ påverkan på resultattillväxten. Detta resultat är 

inte signifikant i någon av regressionerna utifrån en 95 % säkerhetsnivå, därmed kan 

nollhypotesen för Delhypotes 5 inte förkastas.  

 

Tillväxt i BNP (BNP) har en negativ påverkan på variationen i den beroende variabeln för 

tillväxthorisonten ett och fem år i Modell 1, vilket är signifikant till 99 % respektive 95 % 

säkerhetsnivå. För tre års resultattillväxt i Modell 1 har BNP tillväxt en positiv påverkan, 

vilket är signifikant vid 99 % säkerhetsnivå. Delhypotes 6 kan således förkastas för 

samtliga regressioner i Modell 1 eftersom att ß7 ≠ 0. Nollhypotesen kan inte förkastas för 

Modell 2 då samtliga kontrollvariabler inte är signifikanta.  

 

Resultatet för kontrollvariabeln inflation, Delhypotes 7, visar att denna påverkar variationen 

i resultattillväxt ett och tre år fram negativt i Modell 1. Detta är signifikant vid 99 % 

respektive 95 % säkerhetsnivå. Delhypotes 7 kan således bekräftas för två av regressionerna 

i Modell 1. Nollhypotesen kan inte förkastas för Delhypotes 7 i övriga regressioner då de 

inte resulterat i något samband som kan bekräftas statistiskt.     

 

Delhypotes 8, med kontrollvariabeln för DAX30, kan endast bekräftas i Modell 1 för 

regressionen resultattillväxt ett år fram, detta eftersom att den som förväntat påverkar den 

beroende variabeln positivt. För den femåriga resultattillväxten i Modell 1 förkastas 

Delhypotes 8 då den är signifikant vid en negativ korrelation. Resterande regressioner 

lämnas obesvarade då de inte är signifikanta vid en säkerhetsnivå på 95 %.  
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Kontrollvariablerna för aktieprisindexen S&P500 och OMXS har som tidigare berättats 

uteslutits på grund av risken för multikollinearitet vilket kan ge ett missvisande resultat av 

regressionen. Med tanke på detta är det resultat som författarna presenterat tillförlitligt 

utifrån vald statistisk metod och det urval som författarna gjort den statistiska analysen på.  

5.9 Analys 

Studiens kvantitativa undersökning har på ett objektivt sätt presenterat undersökningens 

resultat för den uppställda problemformuleringen och lyder likt kapitel 1.2 

 

- ”Finns det ett positivt samband mellan svenska börsbolags utdelningsandel och deras 

resultattillväxt?” 

 

Utifrån det problem som författarna i denna studie vill undersöka har hypoteser utvecklats i 

enlighet med den kunskapssyn och förhållningssätt som råder. Dessa hypoteser har i den 

empiriska undersökningen testats i de statistiska modeller som finns presenterade ovan i 

detta kapitel.  

 

Studiens Huvudhypotes har bekräftats och därigenom kan författarna konstatera att det på 

den svenska marknaden föreligger ett positivt samband mellan företagets framtida 

resultattillväxt och utdelningsandel under perioden 1983-2010. Liknande samband har 

hittats i andra länder där liknande studier utförda av Arnott och Asness (2003), Zhou och 

Ruland (2006), Vermeulen (2011) och Gwilym (2006). Detta trots att denna studies resultat 

grundar sig på en mindre ingående statistisk analys än dessa och att man i de andra 

studierna haft ett större urval i form av antal företag och en längre undersökningsperiod. 

Studiens resultat och dess besvarade Huvudhypotes anser författarna stärks ytterligare då 

det även går att se likheter i kontrollvariablernas respons (Delhypotes 1-5) vad gäller den 

positiva och negativa riktningskoefficienten studierna emellan (Zhou & Ruland, 2006, s. 

61; Vermeulen, 2011, s. 42ff). I Modell 2 där sambandet undersöks för aggregerade värden 

från Thomson Reuters Country Index Sverige anses även styrka studiens resultat. Denna 

modell är fri från de avgränsningar som gjorts i Modell 1. 

 

Teorier grundade av Lintner (1956), M & M (1961), Gordon (1962) och Myers (1984) 

indikerar att det inte finns något positivt samband mellan resultattillväxt och 

utdelningsandel. Som diskuterats i teorikapitlet anser författarna att man utifrån Lintners 

modell (Lintner, 1956) inte direkt kan hitta ett positivt samband mellan resultattillväxt och 

utdelningsandel, detta eftersom att utdelningar tenderar att slätas ut på sikt. Även om 

utdelningen för varje år höjs gradvis kommer utdelningen inte att stiga i proportion 

resultattillväxten eftersom att företaget är försiktiga med för stora höjningar. Således 

kommer det utifrån utdelningsandelen vara svårt att hitta samband till den framtida 

resultattillväxten. Författarna samtycker dock med Arnott och Asness (2003, s. 74) 

resonemang angående Lintners (1956) modell, om företaget har en positiv syn på den 

framtida resultattillväxten höjer man utdelningen. Då investerarna förväntar sig att företaget 

ska dela ut medför en höjd utdelningsandel en lägre kapitalkostnad hos företaget (Marsh et 

al., 1987, s. 2). Då detta kopplas till denna studies resultat som visat på ett positivt 

samband, indikerar detta för de observerade företagen att man har höjt utdelningen då man 

förutspått en positiv resultattillväxt vilket har varit en korrekt prognos. Vidare leder en hög 
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utdelningsandel i företagen till en lägre kapitalkostnad (diskonteringsränta) något som i sin 

tur leder till en högre värdering av bolaget och detta är av intresse för investeraren.  

 

De undersökta bolagen i denna studie är börsnoterade och har många olika ägare.  Trots att 

författarna inte har undersökt förhållandet mellan insiders och outsiders kan studien av 

Rozeff (1982, s. 250) förklara det positiva sambandet som påträffats. Då en stor del av 

aktieägarna är outsiders har företaget har en högre utdelningsandel, vilket minskar en del av 

agentkostnaderna mellan ledning och investerare. Detta för att utdelningarna minskar 

agentkostnaderna. (Rozeff, 1982, s. 250) Agentkostnader är svårt att sätta en siffra på, men 

minskade kostnader påverkar givetvis resultattillväxten positivt.  

 

M & M (1961) utgår i sin teori från en marknad under perfekta förhållanden och att 

företagens utdelningar inte har någon relevans för företaget värde. Förhållandena som råder 

gör att M & M förklaring till utdelningars saknade samband med värdeskapande kan 

ifrågasättas. Det blir i studiens förklaring relativt logiskt kring effektlösheten utdelningar i 

förhållande till värdeskapande, då M & M endast bryter ut de variabler som direkt ökar 

värdet i företaget. Ett starkt kassaflöde och värdeskapande investeringar pekas ut som de 

intressanta, vilket säkerligen flertalet ekonomer håller med om, och eftersom utdelningar 

inte direkt relateras till värdeskapande utesluts denna.  

 

Ur ett investerarperspektiv är det den totala avkastningen som är intressant, Fischer och 

Black (1976, s. 8) diskuterar utdelningars irrelevans (M & M, 1961) och menar att en högre 

utdelning leder till en lägre värdeökning i aktien. Syftet i denna studie har varit att 

undersöka om det finns ett positivt samband mellan utdelningsandel och tillväxt i resultat i 

Sverige. Det samband som påträffats har varit positivt och tillsammans med de liknande 

studier som utförts internationellt talar resultatet för ett positivt samband. Studiens resultat 

leder dock inte till att författarna bekräftar eller förkastar M & M’s (1961) teori och deras 

syn på värdeskapande. Utdelningar är relevant för investeraren och utdelningsandelen är ett 

intressant nyckeltal att titta på med tanke på det uppmärksammade sambandet till 

resultattillväxt. Även om den totala avkastningen på investerarens aktie inte påverkas av 

utdelningen så är dock utdelningen och företagets utdelningsandel en indikator på den 

framtida resultattillväxten.   

 

Till skillnad från Lintner (1956) hävdar Gordon (1962, s. 55) att företagets utdelning är 

intressant för investeraren. I studien av Gordon (1962) beräknas företagets värde utifrån 

årets utdelning, en prognostiserad tillväxtfaktor för utdelningen samt investerarens 

avkastningskrav. Investerarens krav på avkastning kan beräknas genom att multiplicera 

utdelningsandelen med ett omvänt P/E tal (E/P) och addera en tillväxtfaktor (Arnott & 

Asness, 2003, s. 70). Följaktligen indikerar modellen att en låg utdelningsandel 

kompenseras av en högre tillväxtfaktor, givet att investerarens avkastningskrav är 

oförändrat. Denna studies Huvudhypotes visar ett motsatt samband då undersökningens 

Huvudhypotes blivit bekräftad vilket leder till att DDM kan vara svår att applicera på 

urvalet av företag i denna studie. Även om en stor del av de undersökta bolagen är mogna, 

för vilka modellen passar sig bäst (Vermeulen, 2011, s. 34).   

 

Enligt teorin Pecking order (Myers, 1984) föredrar företag att finansiera sina investeringar 

med interna medel. Detta leder till att företag med större tillväxtmöjligheter har en lägre 
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utdelningsandel för att kunna återinvestera vinsterna och undvika externt kapital 

(Vermeulen, 2011, s. 34). För de undersökta företagsåren i författarnas studie visar 

resultatet att en låg utdelningsandel inte behöver innebära en högre resultattillväxt, tvärtom 

är sambandet positivt mellan utdelningsandel och resultattillväxt. Vidare påverkar 

kontrollvariabeln skuldsättningsgrad resultattillväxten positivt, likt förväntningarna. Denna 

koefficient är dock inte statistiskt signifikant i denna studie och därmed kan författarna inte 

dra några slutsatser angående detta utifrån resultatet. Studiens kontrollvariabel för tillväxt i 

tillgångar visar däremot ett positivt samband till resultattillväxten och är signifikant. 

Pecking order teorin (Myers, 1984) menar att då de interna medlen inte räcker till väljer 

företaget skulder, före nyemission, vid investeringsbehov. Författarnas tes är att den del av 

tillgångarnas tillväxt som inte går att härleda till årets och tidigare års resultat grundar sig i 

en ökning av företagets skulder, vilket går i linje med teorin av Myers (1984). Vidare 

menar Fama (2002, s. 4) att lönsamma företag betalar ut en större del av sina vinster och att 

om företaget har många investeringsmöjligheter delar det ut en mindre del. Anledningen till 

studiens resultat kan vara att de företag som undersökts är mestadels mogna och lönsamma, 

samt att de investerar till den grad att de inte behöver sänka utdelningsandelen.  

 

Analysen av studiens resultat har försökt presentera de väsentliga delar som studien grundar 

sig i. Författarnas egna meningar har i största utsträckning försökts hållas utanför analysen 

och i följande kapitel framkommer de tankar och reflektioner som vuxit fram under arbetets 

gång.  
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6. Diskussion och Slutsats 

I den första delen av kapitlet diskuteras författarnas tankar och reflektioner kring studien. 

Därefter presenteras studiens slutsats, där arbetets problem och syfte diskuteras utifrån det 

resultat som presenterats och analyserats. Avslutningsvis redogörs för studiens praktiska 

och teoretiska bidrag samt förslag till framtida forskning inom ämnet.  

6.1 Diskussion 

Studien har haft för avsikt att besvara om det finns ett positivt samband mellan 

utdelningsandel och resultattillväxt, vilket framgår av problemformuleringen. Ämnet är 

studerat tidigare med dessa variabler där man kommit fram till samma resultat som i denna 

studie. Det har visat sig att företagets utdelningsandel ger en indikation på företagets hälsa 

då det reflekteras i den framtida resultattillväxten. Huruvida utdelningsandel är en bra 

variabel att använda går att diskutera. Utdelning i förhållande till omsättning, tillgångar 

eller eget kapital är exempel på oberoende variabler som även skulle kunna användas i en 

liknande studie. Intuitivt anser författarna att sådana nyckeltal skulle fluktuera mindre. 

Valet av problemformulering och författarnas konsekventa hållning till denna grundar sig i 

deras strävan att vara objektiva och inte ändra studiens inriktning på grund av senare 

iakttagelser under den empiriska undersökningen. I denna studie har resultattillväxten varit 

ett centralt mått, företagstillväxt kan även mätas på andra vis. Exempelvis tillväxt i 

marknadsandelar, antal anställda, omsättning etc. Valet att titta på resultattillväxt har varit 

mest intressant ur ett investerarperspektiv och därför passat denna studies syfte bäst.  

 

Studiens formulerade hypoteser har sin grund i den teori och tidigare empirisk forskning 

som presenterats. Syftet har inte varit att testa teorierna grundade av Lintner (1956), M & 

M (1961), Gordon (1962) och Myers (1984)). Samtliga har presenterats då de indikerar att 

det studerade sambandet inte är positivt. Författarnas tolkningar av teorierna gällande 

sambandet kan säkert tolkas på olika vis, men är till stor del grundade på tidigare studiers 

tolkningar, främst Arnott och Asness (2003) och Vermeulen (2011). Några teorier har i 

denna studie inte förkastats utan förhållandet mellan undersökningens resultat och teorierna 

har diskuterats och lämnats obekräftade.  

 

Hypoteserna har bekräftats, förkastats eller lämnats obesvarade med hjälp av en statistisk 

modell som varit inspirerad av tidigare liknande studier. Resultatet av hypotestesterna är 

jämförbara med de studier som gjorts på andra länder. Detta indikerar att det för olika 

marknader finns likheter i utdelningsandelens påverkan på den framtida resultattillväxten, 

samt för några av kontrollvariablernas respons vad gäller riktningskoefficient. Valet av 

modell har av författarna varit motiverat och testats för urvalet. Kanske hade resultatet 

blivit annorlunda om undersökningen utgått från ett större urval och en längre 

undersökningsperiod. De bekräftade hypoteserna gäller således för de företagsår som ingår 

i urvalet och därmed kan andra förhållanden gälla för mindre bolag på Nasdaq OMX 

Stockholm och onoterade svenska bolag.  
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Författarna har av förklarliga skäl, inte med de observationer där utdelningsandelen varit 

noll, eftersom att det då hade varit svårt att hitta utdelningsandelens förklarandegrad på 

resultattillväxten. Författarna kan utifrån studiens resultat inte dra några slutsatser gällande 

de företag som inte delar ut och huruvida detta påverkar resultattillväxten. Resultatet visar 

dock att det finns ett positivt samband mellan utdelningsandel och resultattillväxt vilket, 

liksom Arnott och Asness (2003, s. 74) kan bero på att de företag som delar ut är lönsamma 

och en hög utdelningsandel grundar sig i företagets positiva syn på den framtida 

resultattillväxten. De företagsår med ett negativt resultat har inte ingått i undersökningen, 

detta faller sig naturligt eftersom att utdelningsandelen även blir noll för dessa 

observationer. Detta betyder inte att den framtida tillväxten är positiv för alla företagsår 

eftersom att dessa värden grundar sig på årets resultat och värdet för årets resultat, ett, tre 

och fem år fram i tiden. Om sambandet hade varit negativt skulle detta således visas i den 

statistiska analysen och därmed studiens Huvudhypotes förkastas.  

 

Det index som använts i Modell 2 och sammanställts av Thomson Reuters, för Datastream, 

baseras på de 70 mest omsatta aktierna vid Nasdaq OMX Stockholm. Eftersom detta index 

vid jämförelse med antal företag representerade i studiens Modell 1 inte med säkerhet 

behöver vara samma företag, kan skillnader finnas. De jämförelser som görs mellan 

modellerna bör därmed, som tidigare nämnt, tas med viss försiktighet eftersom författarna 

vill använda modell 2 i ett förklarande och styrkande syfte.  

6.2 Slutsats 

6.2.1 Utdelningsandel och framtida resultattillväxt 

Studiens syfte har varit att förklara ett förväntat positivt samband för utdelningsandel och 

resultattillväxt för Sveriges största företag på Large Cap i Sverige våren 2012. Detta syfte 

är förenligt med studiens problemformulering som var;  

 

Finns det ett positivt samband mellan svenska börsbolags utdelningsandel och deras 

resultattillväxt? 

 

Resultatet av testerna ifrån regressionsmodellerna har i kapitel 5 förklarats och analyserats 

där ett bekräftat positivt samband av studiens Huvudhypotes har presenterats. Genom 

analysen kan detta förklarande samband relateras till de tidigare studier som detta arbete 

använt sig av med avseendet att kunna jämföra resultaten mellan studierna. Resultatet som 

baseras på svenska företag har direkta likheter med tidigare utförda internationella 

undersökningar där man redogör för samma positiva samband. Riskerna för feltolkningar 

av tidigare studier har genom jämförelser med omvärldsvariabler och indexet från Reuters 

används för att upptäcka brister i utförandet. Dessa jämförelser har också verkat i ett 

förklarande syfte som kunnat stärka vissa variablers samband. Författarna vill reservera sig 

för felaktigheter i tolkningar av de omvärldsvariabler som använts, då de till stor del 

analyserats efter författarnas något grunda kunskaper inom ämnet makroekonomi.  

 

De teorier som bildat den teoretiska referensramen visar en svag relation till studiens 

resultat. Istället för att förkasta teorier av Lintner (1956), M & M (1961), Gordon (1962) 
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och Myers (1984) vill författarna istället understryka att förhållningssättet skiljer sig åt och 

synsättet likaså. Teoriernas applicerbarhet är därmed inte enkel då denna studie visar 

utdelningsandelens positiva effekt på framtida resultat i ett mer övergripande sammanhang 

än vad exempelvis M & M (1962) gör då deras teori enbart innefattar direktvisande 

variabler för företagstillväxt. Möjligtvis kan detta vara anledningen till framkomsten av de 

tidigare empiriska resultat som publicerats under 2000-talet där ett positivt samband mellan 

utdelningsandel och resultattillväxt konstaterats.  

 

Det hela kan grunda sig i vem som får frågan, alternativt vem som ställer frågan, när det 

kommer till utdelningars effekt på företagets resultattillväxt. Är man intresserad av 

variabler som direkt visar en värdeskapande effekt, eller att mäta marknadsvärdet efter 

analytikers och investerares respons på företagets oväntat innehållna utdelning?  

 

För att en studies slutsatser ska uppnå en trovärdighet som anses tillräckligt god, är det 

viktigt att populationen i studien speglar urvalsramen väl. Detta belyser Johansson Lindfors 

(1993, s. 95) och författarna vill med detta återkoppla till studiens urval av företag som 

enligt tidigare empirisk forskning undersöker de största företagen på den aktuella 

marknaden. Large Cap vid Nasdaq OMX Stockholm innefattar Sveriges största 

börsnoterade företag och bör ses som ett passande urval för studiens syfte. 

 

De hypoteser som utvecklats och testats har kunnat bekräfta studiens Huvudhypotes som 

visar ett positivt samband mellan företagets utdelningsandel (POUT) och resultattillväxt 

(EG) för samtliga tillväxtperioder. Författarna vill därmed, med reservationer för fel vid 

tolkning av tidigare studier och utifrån det urval och avgränsningar som gjorts, anse sig ha 

funnit ett samband i Sverige för företagen listade år 2012 på Large Cap vid Nasdaq OMX 

Stockholm under tidsperioden 1983 till 2010.  

 

Studiens Delhypoteser som bekräftats för de företagsspecifika variablerna tillväxt i 

tillgångar (AGi1,3,5) och avkastning på totala tillgångar (ROA) stärker det samband som 

presenterats för Huvudhypotesen. Dessa oberoende variabler stärker studiens trovärdighet 

då de förklarar sin betydelse genom signifikansnivån och i jämförelse med tidigare studier 

visar tydliga likheter i variablernas riktningskoefficient. Detta gäller även de variabler som 

inte uppnått begärd signifikansnivå, men genom sitt likartade beteende jämfört med tidigare 

studier visat relevans i det aktuella förhållandet.   

6.2.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Det resultat som presenterats i studien visar att det finns ett positivt samband mellan 

utdelningar och resultattillväxt i Sverige på Large Cap. Detta resultat gör det möjligt att 

lämna ett praktiskt bidrag till investeraren som är intresserad av de största noterade 

företagen i Sverige. Utdelningars effekt på resultattillväxten bör därmed underlätta 

investeringsbeslut som kan relateras till värdering och prospektering av företag.  

 

Denna studie har också bidragit till att utöka det empiriska materialet som rör utdelningars 

effekt på företagets resultattillväxt. Då tidigare studier inte hittats för varken svenska eller 

internationella resultat kring förhållandet på den svenska marknaden kan denna 
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undersökning bistå med ett resultat som bekräftar ett samband och dessutom är jämförbar 

med tidigare empirisk internationell forskning.   

6.3 Framtida forskning 

Resultatet från studien bekräftar utdelningars samband till resultattillväxt under perioden 

1983 till 2010 i Sverige och följer ett liknande tillvägagångssätt som tidigare internationell 

forskning. Med hänsyn till studiens resultat kan förslag till framtida forskning, enligt 

författarna vara följande frågor. 

  

Denna studie undersöker förhållandet på den svenska marknaden och Nasdaq OMX 

Stockholm, för utdelningsandel och resultattillväxt. Det vore av intresse att undersöka hur 

förhållandet ser ut i resterande länder i Norden och om samma positiva förhållande gäller i 

dessa länder. 

  

Det vore av intresse att utföra samma typ av undersökning för längre tidsperioder och 

tidshorisonter. Att se till 10-års resultattillväxt under t.ex. stora delar av 1900-talet och fram 

tills idag då skillnader i resultat kan tänkas finnas då utdelningar är trögrörliga. 

  

En justerad version av denna undersökning vore intressant att utföra och då undersöka 

sambandet mellan företagens utdelningsandel och avkastning på investerat kapital, över en 

längre tidshorisont i Sverige och Norden. Gwilym (2006) har utfört en studie likt detta 

upplägg i vissa europeiska länder, dock utan att hitta något statistiskt signifikant samband. 
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7. Studiens trovärdighet och kvalitet 

Vid utförandet av denna kvantitativa studie har författarna lagt stor vikt vid det 

naturvetenskapliga förhållningssättet för att inte påverka studiens resultat med egna 

åsikter. Numerisk data har därmed tolkats med så objektiva ögon som möjligt. Detta kapitel 

behandlar studiens reliabilitet och typer av validitet. 

7.1 Reliabilitet 

En studie som påvisar hög reliabilitet kan också beskrivas vara trovärdig. Med reliabilitet 

menas att ett liknande resultat fås vid en upprepning av studiens genomförande och att 

därefter uppnå ett stabilt resultat visar att det inte sker av ren slump. Vid kvantitativa 

studier är det intressant att se till stabiliteten i resultatet så det inte fluktuerar i för stor 

utsträckning. Att säkerställa undersökningens variabler och dess relation till varandra är av 

intresse och detta gäller de oberoende och beroende variablerna. (Bryman & Bell, 2005, s. 

93-95) För att öka reliabiliteten i en kvantitativ undersökning menar Eliasson (2010, s. 15) 

att trovärdigheten stärks om variablerna kan mätas och undersökas på olika sätt.   

 

Denna studie grundar sig i objektiv information hämtad från Datastream och SCB och 

författarna anser att dessa källor är trovärdiga. Om samma information inhämtas igen skulle 

informationen därmed vara densamma. Handhavande fel vid bearbetning av numerisk data 

och andra mänskliga fel kan påverka trovärdigheten i informationen och därmed studiens 

resultat. För att minimera risken för dessa typer av fel har statistiska tester gjorts för att 

slumpmässigt testa delar av den inhämtade informationen.  

 

Relationen mellan variablerna som används i undersökningen har testats för 

multikollinearitet vilket som förklarats tidigare har resulterat i uteslutandet av två variabler 

för omvärldsfaktorerna. Studiens stabilitet kan diskuteras med hänsyn till variablerna i 

modellen och dess högsta/lägsta värden och standardavvikelse. Ett exempel kan vara 

företagens tillväxt i resultat som representeras av de mest omsatta aktierna vid Nasdaq 

OMX Stockholm och eftersom storleken på dessa företag skiljer sig kan detta vara en 

anledning till denna spännvidd. Alternativet hade kunnat vara att avgränsa de största i 

Large Cap och minska omfånget, men då till ett resultat som baserats på ett litet urval och 

en trovärdighet som eventuellt blivit låg.  

 

Vid den empiriska undersökningen har resultatet för de företagsspecifika data jämförts med 

data för de aggregerade värden som presenterats i Reuters Country Index Sverige. Med 

denna jämförelse har författarna velat stärka eventuella samband genom användandet av 

modell 2, som visar sambandet beräknat på ett annat vis, och samtidigt minska risken för 

eventuella feltolkningar.  
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7.2 Validitet  

En studies validitet anses i ett flertal avseenden vara det viktigaste kriteriet vid bedömning 

av undersökningens kvalitet på slutsatser. (Bryman & Bell, 2005, s. 48) Enligt Dahmström 

(2011, s. 73ff) är en undersökning som är av hög validitet av god kvalitet eftersom den 

mäter de observationer eller frågor som man eftersträvar att mäta. Eliasson (2010, s. 16ff) 

understryker vikten av att först uppnå en hög reliabilitet genom att tydligt förklara studiens 

frågeställning. Genom att uppnå detta kriterium framgår det mer tydligt vad det är som ska 

mätas. Validiteten blir därmed inte bli bättre än reliabiliteten. 

 

Studiens utformning bygger som tidigare nämnt på forskning som presenterats av Arnott 

och Asness (2003) och efterföljande publicerade arbeten av bland andra Zhou och Ruland 

(2006) och Vermeulen (2011). Deras val av variabler för den förklarande statistiska 

modellen har i största möjliga utsträckning försökts efterlikna, liksom valet av 

regressionsmodell. Genom att försöka utföra en replikering av dessa tidigare studier hoppas 

författarna till denna studie uppnå en hög validitet. Vid jämförelse mellan studiernas 

resultat kan likheter ses vad gäller riktningskoefficienterna för variablerna i regressionerna, 

även om dessa inte alltid varit tillräckligt signifikanta. Med detta menar författarna att det 

statistiska resultatet och den sammanfattade modellen över hypotesprövningen, tydligt 

indikerar att studien mäter det man eftersträvar att mäta och således lyckats uppnå en hög 

validitet.  

7.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten en studie omfattas av den externa validiteten och förklarar resultatets 

möjlighet att generaliseras till andra områden och i andra situationer. Detta är av särkilt 

intresse för kvantitativa studier. (Bryman & Bell, 2005, s. 100) Urvalet i studien har även 

en effekt kring hur slutsatser kan göras för resultatet och då denna studie samlat företagen 

vid Large Cap kan företag som eventuellt borde representerats i studien inte medverkat 

p.g.a. kategoriseringen i urvalet. Johansson Lindfors (1993, s. 95) betonar vikten av att vara 

medveten om effekten som urvalsramen har på populationen vad gäller resultat och slutsats 

när man talar om generaliserbarheten i studien. 

 

I denna studie har författarna haft som utgångspunkt att tydligt redogöra för de val som 

format studien, utifrån den efterliknelse som försökts följas från tidigare studier. I och med 

detta har författarna eftersträvat att nå en hög generaliserbarhet som bör vara användbar 

utanför arbetets undersökningsområde. Studiens urval kan beroende på synsätt tolkas olika 

när det gäller att uppfånga Sveriges största börsbolag. Eftersom studien endast undersöker 

aktörerna på Large Cap kan därför resultatet endast tala för dessa. Medvetenhet och sunt 

förnuft menar Johansson Lindfors (1993, s. 93ff) bör ges utrymme vid bedömning av 

generaliserbarheten, vilket också har legat till grund vid författarnas bedömning. Den 

tidigare empiriska forskningen med studier från i USA, Australien, flertal länder inom EU 

samt i Sydafrika, har också legat till grund för en generaliserbarhet som författarna anser 

vara god. 
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 Appendix 1: Härledning av M & M (1961) 

 

Steg 1. 

Ett första steg att förstå M & M irrelevanta utdelningsteori är att utgå från en klassisk 

värderingsmodell för en aktie, den väl kända Dividend Discount Modell, DDM. Denna 

modell förklarar värdet av en aktie som funktion av framtida utdelningar, beroende av årets 

resultat, och begärd avkastning från aktieägare.     

(Ekvation 1.) 

 

Vad formeln säger är att framtida högre utdelningar (D1) resulterar i högre företagsvärde 

(V0) då aktiekursen (P0) återspeglar marknadsvärdet. Detta var en relativt accepterad teori 

innan M & M presenterade sitt arbete med motsatt syn på teorin. 

Synka formlerna så att man använder samma uttryck, svenska? 

 

Steg 2. 

I en perfekt marknad, där bland annat investerare är rationella och agerar utan påverkan av 

skatter, menar M & M att investerarens begärda avkastning på investerat kapital kan 

beskrivas: 

 

r = D1 + (P1 - P0) / P0 , M & M antagande om en enstaka period.       

(Ekvation 2.) 

 

Avkastningen beräknas genom att (D1) beräknad utdelning i slutet av perioden, adderas 

med skillnaden mellan förväntat marknadspris (P1) och aktuellt marknadspris (P0) Detta 

divideras sedan med aktuellt marknadspris (P0) vilket visar krav på avkastning från 

investerare. 

 

Steg 3. 

Genom att omformulera ekvation 2. kan man uttrycka aktuellt marknadspris (P0) enligt 

följande. 

 

P0 = D1 + P1 / (1 + r), detta uttryck kan även härledas till Ekvation 1.      

(Ekvation 3.) 

 

Steg 4. 

Låt oss nu använda Ekvation 3. och tillägger antalet utomstående aktier, n, vid tidpunkten 0, 

vi kan då beräkna företagets värde till: 

 

nP0 = V0 = nD1 + nP1 / (1+r), och detta gäller fortfarande under den sk. perfekta 

marknaden. 

(Ekvation 4.) 

Steg 5 och 6. 

M & M (1961) påstår att under en perfekt marknad är företagets utdelningsandel 

oväsentligt för företagets värdering och därmed irrelevant. Detta går att beskriva med stöd 
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av M & M (1958) och antagandet om att företagets värde är oberoende av kapitalstrukturen. 

Finansiering genom olika typer av lån är i analysen uteslutet. Därmed återstår företagets 

möjligheter till finansiering genom kassaflödet från verksamheten (CF1) och finansiering 

genom nytt eget kapital (mP1), där m är antalet aktier tecknade vid samma tillfälle. 

Företagets användande av tillgångar består av utdelningar till aktieägare och investeringar 

under perioden (I1). Eftersom intäkter och kostnader ska ta ut varandra, får vi: 

 

(1) CF + mP1 =  nD1 + I1, och genom omformulering får vi,   

 (Ekvation 5.)    

(2) nD1 = CF1 + mP1 - I1        

 (Ekvation 6.) 

           

Steg 7. och 8. 

Genom substituera ekvation 6. till den tidigare förklarade ekvation 4. får vi följande 

uttryck, där D1 ger: 

 

V0 = CF1+mP1-I1+nP1 / (1+r) och förenklat ger det,   

 (Ekvation 7.) 

 

V0 = CF1 - I1 + (n + m)*P1 / (1 + r)      

 (Ekvation 8.) 

 

Steg 9. 

Då (n + m)*P1 = V1, får vi 

V0 = CF1 - I1 + V1 / (1+r)       

 (Ekvation 9.) 

 

Om vi tittar på Ekvation 9. ser vi att utdelningar inte finns med, och då kassaflöde från 

verksamheten (CF1), investeringar (I), och förväntad avkastning på eget kapital 

tillsammans inte är en funktion av ett företags utdelningspolicy är företagets värdering 

oberoende av utdelningspolicyn. Al-Malkawi (2010) 
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Appendix 2: Avgränsning för extremvärden som använts 

i SPSS. 

 

Tillväxtperiod 1 år. 

POUT>0 and POUT<1.20 and  

EG1Y<11.0 and EG1Y>-5.30 and  

AG1Y<1.073 and AG1Y>-0.204 

 

Tillväxtperiod 3 år. 

POUT>0 and POUT<1.20 and  

EG3Y>-2.70 and EG3Y<19.0 and  

AG3YG<0.95 and AG3YG>-0.095 

 

Tillväxtperiod 5 år. 

POUT>0 and POUT<1.20 and  

EG5Y<32.4 and EG5YG>-9.0 and  

AG5YG<0.81 and AG5YG>-0.055 
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Appendix 3: Företagen Large Cap, Nasdaq OMX 

Stockholm, 2012-03 

  

 EG1Y EG3Y EG5Y 

1 Boliden Boliden Boliden 

2 Holmen B Holmen B Holmen B 

3 SSAB A SSAB A SSAB A 

4 Stora Enso B Stora Enso B Stora Enso B 

5 ABB ABB ABB 

6 Alfa Laval Alfa Laval Alfa Laval 

7 Assa Abloy B Assa Abloy B Assa Abloy B 

8 Atlas Copco B Atlas Copco B Atlas Copco B 

9 Hexagon B Hexagon B Hexagon B 

10 NCC B NCC B NCC B 

11 Peab B Peab B Peab B 

12 SAAB B SAAB B SAAB B 

13 Sandvik Sandvik Sandvik 

14 Scandia B Scandia B Scandia B 

15 Securitas B Securitas B Securitas B 

16 Skanska B Skanska B Skanska B 

17 SKF B SKF B SKF B 

18 Trelleborg B Trelleborg B Trelleborg B 

19 Volvo B Volvo B Volvo B 

20 Autoliv SDB Autoliv SDB Autoliv SDB 

21 Elektrolux B Elektrolux B Elektrolux B 

22 Husqvarna B Husqvarna B Husqvarna B 

23 Oriflame cosmetics Oriflame cosmetics Oriflame cosmetics 

24 SCA B SCA B SCA B 

25 Swedish match Swedish match Swedish match 

26 Axfood Axfood Axfood 

27 Hakon invest Hakon invest Hakon invest 

28 Hennes & Mauritz B Hennes & Mauritz B Hennes & Mauritz B 

29 MTG B MTG B MTG B 

30 Astra Zeneca Astra Zeneca Astra Zeneca 

31 Elekta B Elekta B Elekta B 

32 Getinge Getinge Getinge 

33 Meda A Meda A Meda A 

34 Millicom Int. Cellular  

Millicom Int. 

Cellular  Tele2 B 

35 Tele2 B Tele2 B TeliaSonera 

36 TeliaSonera TeliaSonera Atrium Ljungberg B 
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37 Atrium Ljungberg B Atrium Ljungberg B Castellum 

38 Castellum Castellum Fabege 

39 Fabege Fabege Hufvudstaden A 

40 Hufvudstaden A Hufvudstaden A Industrivärlden A 

41 Industrivärlden A Industrivärlden A Investor B 

42 Investor B Investor B Kinnevik B 

43 Kinnevik B Kinnevik B Latour B 

44 Latour B Latour B Lundbergföretagen B 

45 Lundbergföretagen B Lundbergföretagen B Melker Schörling 

46 Melker Schörling Melker Schörling Nordea Bank 

47 Nordea Bank Nordea Bank Ratos B 

48 Ratos B Ratos B SEB A 

49 SEB A SEB A SHB A 

50 SHB A SHB A Swedbank A 

51 Swedbank A Swedbank A Wallenstam B 

52 Wallenstam B Wallenstam B Ericsson B 

53 Ericsson B Ericsson B Tieto Oyj 

54 Tieto Oyj Tieto Oyj *ALLIANCE OIL 

55 *ALLIANCE OIL SDB *ALLIANCE OIL  

*LUNDIN 

PETROLEUM 

56 *LUNDIN PETROLEUM 

*LUNDIN 

PETROLEUM *LUNDIN MINING  

57 *LUNDIN MINING  *LUNDIN MINING  

*Millicom Int. 

Cellular  

 

* Ej med i undersökningen på grund av 

de avgränsningar som har gjorts.   
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Appendix 4: Multikollinearitet  

 

Variabler Modell 2 - Thomson Reuters Country Index Sverige 

 

 POUT MV LEV AG1Y BNP_SWE Inflation_SWE DAX30 SP500 OMXS 

POUT 1 -,226 -,199 -,076 -,022 ,148 ,062 -,058 ,083 
MV  1 ,130 -,085 ,219 -,728

** ,017 -,119 ,000 

LEV   1 ,025 -,251 -,228 ,116 ,254 -,015 

AG1Y    1 ,397
* -,014 ,154 ,159 ,162 

BNP_SWE     1 -,179 ,002 ,063 -,026 

Inflation_SWE      1 ,010 -,021 -,109 

DAX30       1 ,772
** ,797

** 

SP500        1 ,697
** 

OMXS         1 

 

 POUT MV LEV AG3Y BNP_SWE Inflation_SWE DAX30 SP500 OMXS 

POUT 1 -,226 -,199 -,089 -,022 ,148 ,062 -,058 ,083 
MV  1 ,130 -,259 ,219 -,728

** ,017 -,119 ,000 

LEV   1 -,113 -,251 -,228 ,116 ,254 -,015 

AG3Y    1 ,317 -,212 ,158 ,240 ,413
* 

BNP_SWE     1 -,179 ,002 ,063 -,026 

Inflation_SWE      1 ,010 -,021 -,109 

DAX30       1 ,772
** ,797

** 

SP500        1 ,697
** 

OMXS         1 

 
 

 POUT MV LEV AG5Y BNP_SWE Inflation_SWE DAX30 SP500 OMXS 

POUT 1 -,226 -,199 -,155 -,022 ,148 ,062 -,058 ,083 
MV  1 ,130 -,457

* ,219 -,728
** ,017 -,119 ,000 

LEV   1 ,064 -,251 -,228 ,116 ,254 -,015 

AG5Y    1 -,326 ,040 ,227 ,131 ,261 

BNP_SWE     1 -,179 ,002 ,063 -,026 

Inflation_SWE      1 ,010 -,021 -,109 

DAX30       1 ,772
** ,797

** 

SP500        1 ,697
** 

OMXS         1 
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Variabler Modell 1 – Urval av företag på Large Cap.  

 

 

 POUT MV ROA Yield LEV_DEBT AG1Y BNP_SWE Inflation_SWE DAX30 SP500 OMXS 

POUT 1 ,067 -
,149

** 
-

,109
** -,012 -,063 -,090

* ,029 ,003 -,025 ,004 

MV  1 ,189
** -

,103
** -,165

** -,025 ,043 -,165
** -,009 -,057 ,002 

ROA   1 ,072
* -,419

** ,074
* ,031 -,182

** ,024 -,005 ,029 

Yield    1 -,012 ,041 -,030 ,257
** -,018 ,009 -,011 

LEV_DEBT     1 ,021 -,006 ,017 -,036 -,026 -,051 

AG1Y      1 ,118
** -,033 ,202

** ,212
** ,210

** 

BNP_SWE       1 -,148
** ,055 ,078

* -,015 

Inflation_SWE        1 -,112
** -,120

** -,209
** 

DAX30         1 ,812
** ,839

** 

SP500          1 ,751
** 

OMXS           1 

 

Företag 3 år 

 

 POUT MV ROA Yield LEV_DEBT AG3YG BNP_SWE Inflation_SWE DAX30 SP500 OMXS 

POUT 1 ,069 -
,132

** 
-

,098
** -,010 -,090

* -,102
** ,043 -,001 -,038 -,004 

MV  1 ,193
** -

,103
** -,170

** -,067 ,095
* -,168

** -,010 -,070 -,008 

ROA   1 ,061 -,455
** ,085

* ,099
** -,185

** ,010 -,034 ,003 

Yield    1 -,008 -,024 -,074 ,262
** -,018 ,018 -,005 

LEV_DEBT     1 -,005 -,047 ,026 -,036 -,012 -,048 

AG3YG      1 ,074 -,061 ,135
** ,189

** ,164
** 

BNP_SWE       1 -,473
** ,185

** ,296
** ,232

** 

Inflation_SWE        1 -,102
** -,072 -,161

** 

DAX30         1 ,812
** ,844

** 

SP500          1 ,739
** 

OMXS          
** 1 

 
 

Företag 5 år  

 POUT MV ROA Yield AG5YG LEV_DEBT BNP_SWE Inflation_SWE DAX30 SP500 OMXS 

POUT 1 ,048 -
,183

** 
-

,083
* -,054 ,016 -,130

** ,053 -,016 -,056 -,020 

MV  1 ,179
** -

,089
* -,090

* -,167
** ,116

** -,166
** -,007 -,065 ,011 

ROA   1 ,058 ,104
** -,476

** ,138
** -,215

** ,031 -,006 ,055 

Yield    1 ,013 ,006 -,086
* ,231

** -,010 ,017 -,003 

AG5YG     1 ,032 -,058 ,002 ,023 ,041 ,018 

LEV_DEBT      1 -,040 ,042 -,025 ,010 -,048 

BNP_SWE       1 -,493
** -,014 ,063 ,073 
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Inflation_SWE        1 -,070 -,034 -,154
** 

DAX30         1 ,774
** ,847

** 

SP500          1 ,653
** 

OMXS           1 
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Appendix 5: Beskrivande statistik omvärldsdata 
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