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Sammanfattning 
Synen på utdelningar och dess nytta och funktion skiljer sig beroende på vem som 
tillfrågas. Att de har ett samband med framtida vinster är de flesta forskare överens 
om. Däremot går meningarna isär ifall detta samband är av positiv eller negativ art 
gentemot framtida vinsttillväxt. När det 2003 publicerades en vetenskaplig artikel där 
forskare bevisade att framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad har en positiv relation 
skapades en motsatt syn på det samband som antagits gälla mellan de två variablerna. 
Detta samband har därefter testats på åtskilliga marknader i olika länder med nästan 
uteslutande lika resultat som erhölls 2003, att sambandet mellan utdelningsgrad och 
framtida vinsttillväxt är positivt.  
 
Studiens problemformulering och syfte är baserat på detta samband och avser 
kontrollera ifall sambandet är positivt även på den svenska aktiemarknaden, vilket 
inte tidigare undersökts. För att kunna svara på studiens problemformulering har åtta 
hypoteser genererats utifrån variablernas samband och detta har testats statistiskt. 
Framtida vinsttillväxt är den beroende variabeln i studien och utöver den 
huvudsakliga oberoende variabeln utdelningsgrad testas även sambandet mellan den 
beroende variabeln och sex andra oberoende variabler; storlek, avkastning på 
tillgångar, hävstång, aktieavkastning, tillväxt på tillgångar och historisk vinsttillväxt. 
Sambanden testas över tillväxtperioder på ett, tre och fem år och studiens tidsperiod 
sträcker sig mellan 1989 och 2012. En totalundersökning av en målpopulation har 
utförts där 352 företag inkluderats efter att vissa kriterier definierats för 
målpopulationen vilket lett till en exkludering av bland annat företag som inte gett 
utdelningar eller haft negativ vinst ett specifikt företagsår.  
 
Resultatet visar att det finns ett överväldigande statistiskt signifikant samband mellan 
framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad för alla tre tillväxtperioder. Även avkastning 
på tillgångar, aktieavkastning och tillväxt på tillgångar är statistiskt signifikant för alla 
tillväxtperioder och förklarar således också en del av den framtida vinsttillväxten på 
den svenska aktiemarknaden. Storleks- och hävstångsvariabeln saknar statistisk 
signifikans för att förklara framtida vinsttillväxt på den svenska aktiemarknaden. Den 
historiska vinsttillväxten är signifikant över tre- och femåriga tillväxtperioder och 
indikerar således att mean reversion påverkat det positiva sambandet mellan 
utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt. Detta har testats för via ett test med 
asymmetriska vinster vilket visar att sambandet mellan de två variablerna fortfarande 
gäller, alltså har inte mean reversion någon inverkan på resultatet.  
 
Studien bekräftar således att sambandet mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningsgrad är positivt på den svenska aktiemarknaden vilket innebär att 
investerare bör analysera företags utdelningar mer ingående då en ökning av 
utdelningsgraden leder till ökad framtida vinst. 
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1. Inledning 
Inledningskapitlet syftar till att introducera läsaren för studiens ämnesval samt att 
beskriva bakgrunden till problemet och definiera studiens problemformulering och 
syfte. 
 
Ekonomi är ett ord som används ofta i dagens samhälle och anledningen till detta är 
väldigt enkel, ekonomi genomsyrar allt i våra liv. Vi har alla tillgång till en viss 
mängd pengar som måste förvaltas eller spenderas på olika projekt. En del går till 
pension och möjliggör en god levnadsstandard när vi inte längre kan eller vill arbeta, 
en annan går till konsumtion idag. I grund och botten handlar ekonomi om att förstå 
hur resurser skapas men också hur de ska användas för att uppnå ett mål eller 
tillfredsställa ett behov. Denna generella beskrivning av ekonomi kan anses förenklad, 
även om den är sann kan den inte beskriva den allt mer komplexa verkligheten av 
dessa tillsynes enkla problem. Vilka är egentligen målen? Hur uppnås dessa? Och 
vilka motiv ligger bakom? Nyttomaximering är ett generellt antagande inom finansiell 
teori som beskriver det huvudsakliga målet bakom allt beteende, där nyttan allt som 
oftast är synonymt med värdet, ofta mätt i pengar, och att alla beslut styrs av en 
maximering av denna.  
 
För personer och företag är det viktigt att säkra kassaflöden som kommer ske i 
framtiden, detta är ytterligare en anledning till varför ekonomi är ett komplext ämne, 
det vill säga aspekten av tid. Tid har den egenskapen att ju längre fram i tiden en 
händelse förväntas inträffa, desto osäkrare blir våra förväntade resultat. Denna 
osäkerhet eller risk har därför en central roll inom den finansiella teori som 
utvecklats. För att göra vinster på den finansiella marknaden måste därför prognoser 
för framtiden göras vilka är baserade på antaganden om framtida utveckling. När det 
gäller aktier är det främst intressant att undersöka ett företags vinstutveckling och de 
variabler som har en inverkan på denna. Anledningen till detta är att aktiepriset styrs 
av nuvarande och/eller prognostiserade framtida vinster, vilka i sin tur avgörs av hur 
väl ett företag kan förvalta sina tillgångar i lönsamma projekt eller om aktieägarna 
kan göra detta bättre själv. Således måste företagen fatta beslut som maximerar värdet 
på företaget och därmed aktievärdet. Om det inte finns projekt som skapar avkastning 
högre än vad aktieägarna kan göra själva, vilka är då alternativen för företag i en 
sådan situation? 
 
Denna fråga speglar en viktig aspekt när det gäller relationen mellan företag och dess 
ägare. Eftersom aktieägarna inte kan ta del av alla beslut som fattas eller vilka 
underlag som ligger till grund för dessa beslut existerar asymmetrisk information. 
Företaget besitter ett informationsövertag och kan därmed vara väldigt selektiva i 
vilken information de delger aktieägarna och av denna anledning måste ägarna ibland 
tolka företagens beslut i ett försök att förstå vad de betyder för framtida vinster. 
Utdelningar är en av de mest debatterade och analyserade faktorn som kan kopplas till 
vinsterna och dess utveckling och den källa aktieägarna ofta använder för att tolka 
företagens beslut via. När utdelningar initieras eller ökas tenderar priset på aktien att 
gå upp och när de sänks eller tas bort tenderar priset att gå ner (Benartzi, Michaely, & 
Thaler, 1997, s. 1008). Detta resonemang förs även av (Miller & Rock, 1985, s. 1032) 
vilka nämner att marknaden tolkar utdelningar som en indikation på framtida aktiepris 
och att en ökning av utdelningar leder till högre aktiepris.  
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Ibbotson och Chen (2003, s. 89) tolkar Miller och Modiglianis (1961) antagande om 
att utdelningar inte har någon påverkan på Price/Earnings (Pris/Vinst) multipeln vilket 
utifrån Gordons (1962, s. 38) formel betyder att hög utdelningsgrad innebär låg 
framtida vinsttillväxt. Detta innebär att de som betalar ut en hög andel av vinsterna 
via utdelningar inte har tillräckligt många lönsamma projekt att återinvestera i. Istället 
kan de välja att dela ut vinsten till aktieägarna, således skulle en låg utdelningsgrad 
innebära att företaget har många lönsamma projekt. Några av de stora företagen i 
världen såsom Samsung, Google och Microsoft är exempel på företag som inte ger 
utdelningar i paritet med företagsstorleken. Istället sparar de sina pengar för att kunna 
tackla tuffare ekonomiska tider och växa genom att förvärva andra företag med sitt 
fria kassaflöde. Detta gör att direktavkastningen till aktieägarna blir väldigt låg i 
förhållande till vad den borde vara och fondförvaltaren Kristian Falnes vid Skagen 
Fonder anser att pengarna bör sättas i arbete snarare än att läggas på hög. (Wallén, 
2013) På senare år har ny forskning funnit att utdelningar har en positiv effekt på 
framtida vinsttillväxt, eftersom utdelningar minskar de interna resurserna som 
företagen kontrollerar kan de öka disciplinen hos företagsledningen. Företag med 
stora fria kassaflöden har potential att bli sämre på att förvalta dessa tillgångar där 
investeringar som inte är värdeskapande utförs. Utdelningar har därför potential att 
fungera som en disciplinerande åtgärd som motverkar ett negativt beteende hos 
företagsledningen.  
 
I Dagens Industri den 10 februari 2013 går det att läsa att de stora börsbolagens 
resultat och vinster för 2012 var sämre än väntat, men att de trots detta betalar ut 
större utdelningar än tidigare (Goksör, 2013). Utdelningar ses av företag som ett sätt 
att försäkra sina ägare om en avkastning oavsett resultat och är något som eftersträvas 
hållas positiv över tid, i takt med att företaget växer. Att hålla en konstant 
utdelningsnivå kan anses kontroversiellt, särskilt i situationer då företagen visar 
försämrade resultat och att det är beslutsfattarna som erhåller en stor del av 
utdelningen. Den 8 februari 2013 publicerades en artikel med rubriken “Torsten 
Jansson delar ut mer till sig själv” vilken refererar till att Jansson var en stor ägare i 
företaget New Wave och således erhöll stor kapitalvinst på tilltaget (Aronsson, 2013). 
Med detta i åtanke bör ifrågasättas vilka motiv som föreligger beslut om utdelningar i 
allmänhet och dess policy och storlek i synnerhet. Med negativa framtidsutsikter och 
sänkt sparande i ett företag kan en höjd utdelningsgrad låta märklig, vilket skapar 
funderingar kring den allmänna uppfattningen om utdelningar och vad de innebär för 
framtiden. 
 
1.1 Problembakgrund 
Innan år 2003 var den allmänna uppfattningen bland forskare att vägen att gå för att 
uppnå högre vinsttillväxt uppnås genom att behålla eventuell vinst inom företaget för 
att på det sättet kunna investera i nya projekt och därigenom växa. Miller och 
Modigliani (1961, s. 414) nämner att beslut kring utdelningar är sekundära och att det 
snarare är investeringar som beslutas om först och därför är viktigast för den framtida 
vinsttillväxten. Logiken är att företag med lägre utdelningsgrad också kan använda de 
kvarhållna medlen till att investera i projekt som skapar avkastning på sikt, 
exempelvis genom att öppna fler butiker, utveckla nya produkter och nå ut till fler 
marknader. Arnott och Asness (2003) ifrågasätter denna syn och deras studie, vars 
utfall visar på ett samband mellan högre utdelningsgrad och högre framtida 
vinsttillväxt. Studien är genomförd i USA med en indexmetod på den amerikanska 
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aktiemarknaden och visar att det tidigare negativa synsättet för sambandet mellan 
framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad, vilket grundas i Miller och Modiglianis 
(1961) antagande och Gordons (1962, s. 38) modell, kan ifrågasättas utifrån deras 
empiriska studie. 
 
Diskussionen kring utdelningar har genererat ett antal teorier kring dess koppling till 
vinster. Dessa teorier syftar till att beskriva ett samband mellan vinsttillväxt och 
utdelningsgrad genom olika aspekter och problem som existerar inom finansiella 
kunskapsområdet. Den allmänna uppfattningen innan 2003 baserades på trovärdig och 
empiriskt bevisad forskning som hade motsatt syn jämfört med Arnott och Asness 
(2003). Utdelningar ansågs ha negativt samband med vinsttillväxt. Gordon som 1962 
skapade constant-growth modellen som fått en del aktörer att tro på ett samband 
mellan låg utdelningsgrad skulle indikera en hög vinsttillväxt. Även signalteorin har 
undersökts av åtskilliga forskare och har enligt vissa forskare en stark koppling till 
utdelningar. Tidiga studier inom området menar att om företag betalar utdelningar ger 
det en signal om lönsamhet i framtiden (Miller & Modigliani, 1961; Bhattacharya, 
1979; Miller & Rock, 1985). Nyare studier visar däremot att detta inte alltid behöver 
vara fallet, då DeAngelo, DeAngelo och Skinner (1996) visar att utdelningspolicys 
inte kan förklara huruvida vinsten i framtiden skulle vara positiv. Benartzi et. al 
(1997, s. 1032) kommer fram till liknande resultat om att det bara finns en svag länk 
mellan utdelningspolicy och framtida vinster och att utdelningsökningar inte kan 
förklara vinstens förändring längre än ett år och anses därmed ha ett lågt prediktivt 
värde. 
 
Miller och Modiglianis (1961) studie kommer också fram till att aktiepriset inte 
ändras med en förändring i utdelningspolicyn vilket har fått stöd av Ibbotson och 
Chen (2003) som kommit fram till att P/E-multipeln inte påverkas av 
utdelningsgraden i företag. P/E-multipeln används av åtskilliga investerare som ett 
mått på hur mycket marknaden att villig att betala för vinsten på en aktie. Multipeln 
säger hur mycket högre aktiepriset är i förhållande till vinsten i ett företag. Om ett 
företag väljer att göra en utdelning kommer således P/E multipeln att bli högre 
eftersom att vinsten i detta fall blir lägre. Att en stor andel av vinsten används till att 
återinvestera snarare än att dela ut borde därför leda till att tillväxten per aktie blir 
högre än om det motsatta gäller, att utdelningsgraden är högre (Ibbotson & Chen, 
2003, p. 93). 
 
Resultaten Arnott och Asness presenterade 2003 visar ett motsatsförhållande till 
tidigare studiers resultat. Utdelningsgrad och vinsttillväxt på den amerikanska 
marknaden har en positiv korrelation, vilket innebär att den tidigare forskningen kan 
ifrågasättas. Detta har sedan lett till fler studier inom ämnet som testat detta samband 
på olika marknader med liknande resultat. Zhou och Ruland (2006) var en av de första 
studierna som kunde stödja deras resultat även på individuell företagsnivå på den 
amerikanska marknaden. Med utgångspunkt i Arnott och Asness (2003) resultat har 
det tillkommit studier från andra länder som undersökt huruvida sambandet på 
aktiemarknaden mellan utdelningsgrad och vinsttillväxt har en positiv korrelation, 
både med indexmetod och på företagsspecifik nivå. Parker (2005) gjorde en 
jämförelse mellan USA, Kanada och Australien och fann mellan åren 1956 och 2005 
en positiv relation mellan utdelningsgrad och vinsttillväxt i dessa länder. Detsamma 
gäller för Gwilym (2006) som studerade sambandet i tio olika länder och Vivian 
(2006) som jämförde 20 olika sektorer i Storbritannien. Även andra studier har 
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genomförts med liknande resultat. Ett avvikande resultat har erhållits i Malaysia där 
Al-Twaijry (2007) inte fann något samband mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningsgrad. 
 
En viktig fråga är därför om hur utdelningar kan och bör tolkas för att avgöra vilken 
riktning företaget är på väg. Det som gör frågan mer komplex än tidigare är att det nu 
kan anses finnas två direkt konflikterande synsätt på utdelningars betydelse för 
framtida vinster. Det första och äldre synsättet som talar för att företag med hög 
tillväxtpotential, ofta små och medelstora företag, har en lägre utdelningsgrad då 
dessa har många lönsamma projekt att investera i och föredrar att använda vinsterna 
till dessa. Motsatsen gäller för företag med mindre lönsamma projekt, ofta större 
mogna företag, som då kan skapa en bättre avkastning åt sina aktieägare genom att 
dela ut vinsterna istället för att lägga dessa på olönsamma projekt. Företag, precis som 
människan, går igenom olika faser i livet, och ställs inför olika möjligheter under 
olika stadium under livstiden. Till en början är möjligheterna för företag mer eller 
mindre begränsade tack vare att flödet av pengar in och ut generellt sett inte är lika 
stabilt som för ett företag som verkat under några år och etablerat sig. För att fortsätta 
växa måste därför mindre företag med tillväxtpotential återinvestera sina vinster. En 
brist i detta antagande är att företag som väljer att återinvestera en större del av sitt 
överskottskapital är att de möjliga investeringsalternativen inte nödvändigtvis har 
positivt nuvärde. 
 
Det andra, nyare synsättet, innebär att företag med stabila utdelningar kan anses ha 
mindre känsliga kassaflöden vilket är ett tecken på att de befinner sig i en stabil 
finansiell situation. Därför behöver inte höga utdelningar utesluta att de har 
möjligheter att växa, utan att de istället har tillräckligt med medel för att dela ut vinst 
och samtidigt investera det som blir över i projekt med positiva nuvärden. Innebörden 
av detta är att utdelningsgraden kan ge en fingervisning om vilka företag som under 
normala förhållanden kommer ha högre vinsttillväxt i framtiden. Utdelningarnas 
relevans kan därmed få ökad uppmärksamhet bland investerare när de beslutar om 
förvärv av aktien. Det är uppenbart att olika forskare har funnit detta samband med 
skilda resultat, vad stämmer egentligen för den svenska marknaden, innebär hög 
utdelningsgrad att vinsttillväxten för företaget ökar, eller tvärtom? Vi tänker därför att 
det kan vara intressant att undersöka om detta samband kan appliceras även på den 
svenska aktiemarknaden och kontrollera om det finns det empiriskt stöd att fastställa 
att utdelningsgrad har ett samband med ökad vinsttillväxt i svenska företag. 
 
1.2 Problemformulering 
Är utdelningsgrad positivt korrelerad med framtida vinsttillväxt på den svenska 
aktiemarknaden? 
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns en positiv koppling 
mellan utdelningsgraden och framtida vinsttillväxt för företag på den svenska 
aktiemarknaden. Genom att undersöka hur sju oberoende variabler; utdelningsgrad, 
storlek, avkastning på tillgångar, hävstång, aktieavkastning, historisk vinsttillväxt 
samt tillväxt på tillgångar påverkar den beroende variabeln framtida vinsttillväxt, 
söker vi hitta stöd för att fastställa om vinsttillväxt har något samband med högre 
utdelningsgrad för ett, tre och femåriga tillväxtperioder, samt om det finns andra 
variabler som påverkar den framtida vinsttillväxten. 
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1.4 Studiens nytta 
Denna studie riktar sig främst mot akademiker och aktörer på svenska 
aktiemarknaden, de som är intresserade av att köpa och sälja aktier och söker finna 
olika alternativ för att optimera investeringar. Även personer eller företag som är 
intresserade av analyser över tillväxt och utdelningar kan finna denna uppsats 
intressant då den ifrågasätter det allmänna synsättet på kopplingen mellan dessa två 
variabler. Resultaten från denna studie kan möjligtvis påverka investerares värdering 
av företag på den svenska aktiemarknaden och ge utökad förståelse för hur framtida 
vinster påverkas av beslut gällande utdelningsgrad. 
 
Liknande studier som undersökt sambandet mellan utdelningsgrad och vinsttillväxt 
har gjorts i olika former och delar av världen, dels på index för olika marknader och 
företagsspecifik nivå, och dels i välutvecklade- och tillväxtländer. Det unika vi bidrar 
med i denna studie är att vi undersöker detta samband på den svenska marknaden 
vilket inte tidigare gjorts.  
 
1.5 Ämnesval 
Under förarbetet till denna studie har vi stött på en rad olika angreppssätt till 
sambandet mellan utdelningar, utdelningsgrad och vinsttillväxt, både med positivt och 
negativt utfall. Innan Arnott och Asness (2003) presenterade sin studie hade det 
påvisats att utdelningar snarare har negativt samband med vinsttillväxt. Detta har varit 
en drivande faktor för författarna vid valet av studieområde och underlättat processen 
med att fastställa problemformulering och syftet med studien. Genom att utgå från de 
olika uppfattningarna om sambandet mellan vinsttillväxt och utdelningar har 
litteraturgenomgången och dess presentation i denna studie förenklats avsevärt då 
detta samband studerats i många olika kontexter. Även vid fastställande av 
tillvägagångssätt för metoden har tidigare studier varit till hjälp. Att en liknande 
studie inte genomförts i Sverige var avgörande vid valet av ämnesområde för denna 
studie. 
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2. Teoretisk referensram 
För att svara på studiens problemformulering och syfte har en omfattande 
litteratursökning utförts. Resultatet av denna presenteras i detta kapitel. Inledningsvis 
presenteras teorier kopplade till utdelningar och vinsttillväxt varpå tidigare studier som 
kontrollerat för sambandet mellan framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad diskuteras 
innan kapitlet avslutas med hypotesgenerering. 
 
2.1 Dividend irrelevance teorin 
Miller och Modigliani (1961, s. 411) nämner att utdelningspolicys effekt på aktiepriset 
är intressant för många aktörer, inte enbart för företagsledningen, utan även för 
investerare som strukturerar och planerar sin portfölj och behöver kunskap om företagen 
inom portföljen (Miller & Modigliani, 1961, s. 411). Innan teorin förklaras, definieras 
vilka antaganden de gör om vilka omständigheter som måste gälla för att teorin om att 
utdelningar inte har någon påverkan på aktiepriset ska vara sann. Investeringsbesluten 
ett företag gör ska vara fastställda för att inte nyttan för aktieägarna ska förändras. På en 
perfekt kapitalmarknad finns ingen köpare eller säljare av en tillgång som är tillräckligt 
stor för att själv kunna höja det nuvarande priset genom att agera på ett visst sätt. I 
enlighet med vad Fama (1970, s. 388) senare skulle komma att kalla svag form av en 
effektiv marknad, har alla aktörer på marknaden lika tillgång till den kostnadsfria 
informationen om aktier och dess karakteristika vilka handlas utan några 
transaktionsavgifter. Vidare antas rationellt beteende bland investerare vilket innebär att 
de alltid söker nyttomaximera och att en ökning av aktiepriset eller utbetalning i form 
av pengar är likvärdiga. (Miller & Modigliani, 1961, s. 412) Den totala utdelade 
summan till existerande aktieägare leder till ett sänkt pris på företagets aktier till nya 
aktieägare under perioden med samma summa som utdelningsstorleken. Detta 
implicerar att utdelningseffekten således inte påverkar aktiepriset eller avkastningen till 
aktieägarna givet en viss investeringsstrategi (Miller & Modigliani, 1961, s. 413). Detta 
gör att nyttonivån för aktieägare i ett företag är densamma oavsett om de erhåller 
utdelningar eller kapitalvinster i form av en förhöjd aktiekurs vilket är anledningen till 
att utdelningar inte har någon relevans för aktieägare. 
 
Ibbotson och Chen (2003, s. 93) fann att trots en hög vinsttillväxt under 1990-talet i 
USA minskade utdelningsgraden radikalt vilket påvisar att utdelningar i sig själva inte 
är ett pålitligt mått för framtida vinsttillväxt. Med utgångspunkt i att P/E-multipeln inte 
påverkas av utdelningsgrad eftersom vinst och utdelningsgrad saknar positivt samband 
med varandra anses Miller och Modiglianis (1961) teori om att utdelningar saknar 
inverkan på aktiepriset gälla. Synen på utdelningars irrelevans har kritiserats av andra 
forskare då de anser att de antaganden som gjorts är begränsade till få verkliga 
situationer. DeAngelo och DeAngelo (2006, s. 294) menar att de antaganden Miller och 
Modigliani (1961) gör är begränsande för företagen i strävan mot att nå en optimal 
utdelningsgrad eftersom de antar att allt fritt kassaflöde betalas ut vid varje tillfälle. 
Detta gör att det beslut företaget sägs göra angående utbetalningar, egentligen inte är 
något beslut eftersom de enligt teorin är tvungna att göra utbetalningar på hela beloppet 
av fritt kassaflöde och därför blir utdelningsbeslutet irrelevant. Om företag väljer att inte 
betala ut hela summan påverkas aktieägarnas nytta negativt eftersom teorin menar att 
det enda optimala utdelningsbeslutet är baserat på vilka investeringar företaget tänkt 
göra. (DeAngelo & DeAngelo, 2006, s. 294-295) 
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Ifall det skulle vara tillåtet att bibehålla en del av de fria kassaflöden som genereras 
skulle utdelningspolicyn i företaget inte längre vara beroende av investeringsbesluten 
företaget gjort (DeAngelo & DeAngelo, 2006, s. 300). Brennan (1971, s. 1117) 
vidareutvecklar tankarna Miller och Modigliani (1961) presenterat och kommer fram till 
att den del av kassaflödet som inte distribueras till aktieägarna placeras i 
investeringsprojekt, vilka genererar en motsvarande framtida avkastning till aktieägarna 
lik den de skulle fått via utdelningar. Studien bevisar att det, för att kunna förkasta 
utdelningars irrelevans, krävs ett ifrågasättande av en perfekt symmetrisk och rationell 
marknad och att irrelevant information ifrågasätts. För att kunna förkasta antagandet om 
irrelevant information krävs att minst ett av följande påståenden är uppfyllda: (1) 
investerare är rationella, (2) aktiepriser beror på tidigare händelser samt förväntade 
framtida utsikter, eller (3) det finns inga investerare som förstår aktiers 
värderingsprocess. (Brennan, 1971, s. 1121) Argument för att både investeringsbeslut 
och utdelningspolicy är relevant presenteras av DeAngelo och DeAngelo (2006, s. 304) 
och motiveras av att de är svävande. Investeringsbeslut har betydelse eftersom det alltid 
finns genomförbara projekt som har nuvärden under vad som ses som optimalt och 
därför påverkar hur mycket fritt kassaflöde som kommer att vara tillgängligt. 
Utdelningspolicys är relevanta eftersom det finns vissa genomförbara 
utdelningsprogram som misslyckas med att distribuera hela värdet som det är tänkt att 
göra givet en viss investeringsnivå. (DeAngelo & DeAngelo, 2006, s. 304) 
 
Om de antaganden föreslagna av Miller och Modigliani (1961) till viss del bortses från, 
främst det om att allt fritt kassaflöde ska gå till utdelning, kan en diskussion om hur 
företagen kan skapa en optimal utdelningsgrad givet sina förutsättningar belysas.  
 
2.2 Gordon constant-growth model 
Gordon (1959, s. 99) undrade vad det faktiskt var som investerare köper när de 
förvärvar en aktie. Han skapade tre hypoteser för att undersöka denna frågeställning; (1) 
Investeraren köper både utdelningarna och vinsterna, (2) han köper utdelningarna och 
(3) han köper vinsterna. (Gordon, 1959, s. 99) Varje hypotes gavs sedan en konceptuell 
modell för att undersöka om de kunde förklara variationen av priset. Att investerare är 
intresserade av både utdelningar och vinsterna som form av betalning menar han är ett 
svagt påstående då investerare främst är intresserade av den framtida inkomsten som en 
aktie skapar vilken antingen är utdelningar eller kapitalvinster, men inte båda. (Gordon, 
1959, s. 101) Att investerare köper aktien för att erhålla utdelningar är ett troligare 
alternativ då dessa är en inkomst som faktiskt realiseras, men inte bara enstaka 
utdelningar utan alla framtida utbetalningar.  
 
Genom att undersöka denna möjlighet närmare kunde Gordon (1959, s. 101) också 
konstatera att en av de viktigaste faktorer för utdelningarnas tillväxt är 
återinvesteringsgraden. Den tredje och sista möjligheten är att investeraren betalar för 
vinsterna. Resonemanget för detta påstående är att oavsett om avkastningen genereras 
av utdelningar eller kapitalvinster är investeraren indifferent. Med detta sagt är det 
möjligt att påstå att kapitalvinster, som har en fördelaktig skattemässig behandling, får 
investerarna att föredra högre återinvesteringsgrader. (Gordon, 1959, s. 103) De 
intressantaste upptäckterna från denna studie är att avkastningskravet bör vara 
oberoende från återinvesteringsgraden, vilket kan tolkas som att investerarna kräver en 
viss avkastning oavsett hur den genereras. Det som har betydelse för avkastningskravet 
är snarare osäkerheten över de förväntade betalningarna och således också hur långt 
fram i tiden som betalningarna är, vilket ökar avkastningskravet. Den modell som 
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utvecklades är Gordons constant growth model som är en av de mest kända 
värderingsmodellerna inom finansiell ekonomi. Modellen grundar sig i att ett företags 
aktiepris kan värderas genom att diskontera företagets framtida utdelning och har 
följande utseende: 
 

P! =
!!(!!!)
!!!"

 ( 1 )   
  

där:  
Y0 = Inkomst per aktie som företagets förväntas generera under år 0 
b = Den del av inkomsten som företaget förväntas behålla 
k = Diskonteringsräntan 
br = Utdelningarnas tillväxt 
 
Formeln beskriver att aktiepriset kan beräknas genom att utdelningen delas med 
skillnaden mellan avkastningskravet och utdelningens tillväxttakt vilket endast fungerar 
så länge k > br. Modellen bygger på ett antal antaganden vilka är (1) kapitalstrukturen 
är oförändrad, (2) tillväxttakten är konstant och (3) att extern finansiering undviks. Det 
första antagandet försvaras av att företag ofta har som mål att hålla en viss 
kapitalstruktur och att detta antagande därför inte är orimligt. (Gordon, 1962, s. 32) De 
två senare antaganden har inte empiriskt stöd då tillväxttakter sällan är konstanta samt 
att extern finansiering är något de flesta företag använder för att finansiera sin 
verksamhet. Modellen kan därför antas vara orealistisk men det hindrar den inte från att 
bidra med några viktiga insikter.  Enligt Arnott och Asness (2003, s. 70) kan formeln 
uttryckas på följande sätt: 
 

R = !
!
+ G ( 2 ) 

 
där: 
R = Förväntad avkastning 
D/P = Direktavkastning 
G = Tillväxttakt 
 
Direktavkastningen (D/P) kan ses som produkten av utdelningsgraden (D/E) och aktiens 
avkastning (E/P) vilket leder till: 
 

𝑅 = !
!

!
!
+ 𝐺 ( 3 ) 

 
Under antagandet att utdelningspolicy inte påverkar den förväntade avkastningen, att R 
är konstant, kan en hög utdelningsgrad endast balanseras av ett lågt E/P-tal alternativt 
en låg tillväxttakt. Följden av detta är att den intertemporala tolkningen av Miller och 
Modiglianis (1961) dividend irrelevance teori innebär att när investeringar är 
oförändrade och konstant förväntad avkastning antas, kommer en hög utdelningsgrad 
följas av en låg tillväxttakt. (Ibbotson & Chen, 2003, s. 89) Utdelningsgraden anses 
därmed ha negativ effekt på framtida vinsttillväxt när detta synsätt antas.  
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2.3 Signalteorin 
Ursprunget till signalteorin kommer från Lintners (1956) studie på den amerikanska 
marknaden där det undersöktes om utdelningar har något samband med aktiepriset i 
företag. Även om företag har olika tillvägagångssätt, beslut och policys har alla en 
gemensam nämnare i nuvarande utdelningsgrad som det viktigaste elementet när det 
diskuteras angående det kommande årets utdelningsstorlek. Kopplingen mellan vinsten 
och utdelningar visade sig vara den enskilt mest betydande relationen för beslut rörande 
utdelningsförändringar. (Lintner, 1956, s. 101-102) Företags ledning är generellt sett 
negativt inställda till att sänka utdelningar och en förklaring till detta är att aktieägare 
reagerar kraftigt negativt på dessa beslut, vilket speglas i ett minskat aktiepris. (Lintner, 
1956, s. 102) Ledningen i företag som beslutar angående förändringar av 
utdelningsbeloppet använder sig i stor utsträckning av den nuvarande vinsten för att 
motivera dessa förändringar. Eftersom vinsten bland företag får stort utrymme i 
finansiell press är det ett lämpligt och greppbart argument för ledningen att presentera 
för aktieägare och investerare när de beslutar om förändringar om utdelningar. Andra 
faktorer, såsom lånevillkor och likviditetsgrad påverkar också utdelningarna, men dessa 
är inte lika vanligt återkommande år efter år som utdelningar. (Lintner, 1956, s. 99-101)  
 
De av Lintner (1956) undersökta företagen anammar vad han kallar partiell anpassning 
vilket innebär att företagen utifrån förbättringar på vissa finansiella poster kan förändra 
den nuvarande utdelningsgraden med den storlek som tillåts av prestationen, vars 
resultat återspeglas i årsrapporten. Efterföljande år kan detta beteende fortsätta till dess 
att det inte längre är befogat att utifrån de finansiella posterna öka utdelningsgraden, då 
det från ett aktieägarperspektiv kan verka som att företaget inte längre har resurserna att 
genomföra detta utan att riskera att aktiekursen sänks. Genom att använda denna metod 
när förändringar av utdelningsgraden ska utföras vilken är en stabil och trygg metod 
som inte ökar risken för att måsta sänka utdelningsgraden nästkommande år, ger ett 
mönster som gör att aktieägarnas behov av stabila utdelningsgrader uppfylls. (Lintner, 
1956, s. 100) Även Miller och Modigliani (1961, s. 430) diskuterar utdelningars 
betydelse för aktiepriset och nämner att utdelningar har ett informativt innehåll som, om 
dessa förändras, påverkar investerare. Om ett företag har en långsiktig utdelningspolicy 
med ett uttalat mål om att utdelningarna ska ligga på en viss andel av vinsten kan 
investerare tolka en negativ avvikande rörelse från det som att företagets 
framtidsutsikter försämrats. Förändringen må vara en utlösande faktor till att 
förändringar på aktiepriset sker men innehåller inte information om anledningarna. 
Därför kan en investerare missta sig och avyttra sitt innehav i företaget på felaktiga 
grunder då utdelningsförändringen egentligen kan ha varit avsedd att manipulera 
aktiepriset. (Miller & Modigliani, 1961, s. 430) 
 
Baker et al. (2001, s. 35) stödjer Lintners (1956) slutsatser och att företagsledningen 
som bestämmer över utdelningsgraden i ett företag fortfarande, nästan 50 år efter den 
första studien gällande faktorer bakom utdelningsbeslut, tar samma faktorer i beaktning. 
Minst en gång per år granskar ett företags ledning hur utdelningspolicyn och tar, 
beroende på vilken kultur och historia företaget har gällande utdelningar, beslut om hur 
stor nästkommande utdelningsgrad ska vara. Nuvarande och förväntad framtida vinst 
tillsammans med vinstens stabilitet är bland de viktigaste faktorerna bland de företag 
som tillfrågades och inkluderades i studien. Övriga faktorer är svåra att dra någon 
generell slutsats kring eftersom olika marknader påverkas olika av makroekonomiska 
förändringar vilket gör att det inte går att skapa någon universal rangordning som gäller 
för alla företag oavsett branschtillhörighet. (Baker et al., 2001, s. 36) 



TEORETISK REFERENSRAM 

 10 

 
Watts (1973) testar i sin studie om det finns någon ytterligare förklarande information i 
tidigare och nuvarande utdelningar som kan förklara framtida vinster, förutom den del 
som förklaras av tidigare och nuvarande vinster. Resultatet visar att relationen mellan 
nuvarande utdelningar och framtida vinst är positivt, om än inte särskilt starkt vilket 
tyder på att den potentiella information utdelningar ger är liten jämfört med vad som 
förklaras av vinster. Vidare argumenteras att på en effektiv marknad ska all tillgänglig 
information reflekteras i aktiepriset, och om aktiepriset är beroende av förväntade 
framtida vinster bör extra information som erhålls via utdelningar reflekteras i 
aktiepriset när, eller innan utdelningarna blir kända. Den ytterligare information som 
ges av utdelningar påverkar enbart aktiepriset marginellt och är obetydlig eftersom det 
inte skulle gå att göra mer än normala vinster även om informationen anses 
monopolistisk. (Watts, 1973, s. 193-194) Enligt Watts (1973, s. 211) är informationen 
från utdelningar obetydlig eftersom möjligheterna att få högre avkastning än normalt via 
information utöver den allmänheten har, inte överstiger transaktionskostnaderna. 
 
Bhattacharya (1979) har i sin studie presenterat att utdelningar sänder signaler till 
investerare om förväntat kassaflöde i framtiden. Studien har gjort en del antaganden om 
att exempelvis utomstående investerare inte har någon information om företags 
lönsamhet och att skatten på utdelningar är högre än den för kapitalvinster. Fördelen 
med signalen i utdelningarna kommer från ökningen av utbetalningarna över tid som 
baseras på den förpliktigade, faktiska betalningen. Detta gör att företag, oavsett den 
negativa aspekten med högre beskattning på utdelningar jämfört med kapitalvinster 
kommer att betala utdelningar för att sända dessa positiva signaler till aktieägare och 
investerare som ännu inte äger aktien. (Bhattacharya, 1979, s. 259-261)  
 
Även Miller och Rock (1985, s.1032) nämner att utdelningar och signalerna de sänder 
fungerar som en indikator på företagets prestation och att företag därför ökar 
utdelningarna i förhållande till investeringarna i förhoppning om att priset på aktien ska 
öka. Marknaden kommer inse sanningen och priset kommer att återgå till det rätta 
värdet i sinom tid vilket missgynnar de aktieägare som inte sålt under prisstegringen, 
men är till fördel för aktieägarna som lyckats sälja sina aktier, samt chefer vars bonus 
baseras på aktiens kortsiktiga förändringar. Båda parter, de aktörer i företaget som 
bestämmer om utdelningar och har information om företagets möjligheter och utsikter 
och de aktörer utanför företaget som enbart kan göra antaganden om företagets framtida 
utveckling, är medvetna om att utdelningarna sänder en stark signal om aktiepriset. 
Därför bör företagsledningen vara försiktig med att sända falska signaler eftersom dessa 
enbart är kortvariga och trovärdigheten vid nästa utdelning sjunker. (Miller & Rock, 
1985, s. 1032) När företag som ger utdelningar inser att de i framtiden kommer att 
erhålla stora inflöden av pengar är det troligt att de ökar utdelningsgraden om 
efterfrågan på pengar i företaget och dess aktieägare är högt. Typiska aktieägare i dessa 
företag är äldre människor och finansiella institutioner såsom pensionsförvaltare. (John 
& Williams, 1985, s. 1065) Företag som har positiv vinst bör ge utdelningar till 
aktieägarna istället för att inte göra det för att undvika att investerare misstolkar valet att 
inte göra det som att företaget har problem. Även om det är kopplat till en viss kostnad 
tjänar det företaget väl då en utebliven utdelning skapar oro bland aktieägarna. 
Utdelningar och dess funktioner har ingen möjlighet att skapa en långsiktig vinst för 
företag, därför bör inte företag som går med förlust hymla med detta och fortsätta ge 
utdelningar via lånade medel, utan snarare lägga resurserna på att finna anledningarna 
till de negativa resultaten. (Miller & Rock, 1985, s. 1045-1046) 
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Signalteorin har inte enbart studerats kopplat till aktiepriset i företag, DeAngelo, 
DeAngelo och Skinner (1996) studerade sambandet mellan utdelningar och bibehållen 
vinsttillväxt. I studien testades företag som haft minst nio år med konsekvent positiv 
vinsttillväxt innan det blev en minskning i tillväxten. Resultatet visar att inga 
utdelningsstrategier efter år nio signalerar om högre framtida vinsttillväxt i dessa 
företag. Två anledningar till att utdelningar inte fungerar som informativa signaler som 
presenteras i artikeln och får stöd av de empiriska testerna är (1) att ledningen tenderar 
att vara överdrivet optimistisk gällande företagstillväxten och sänder även överdrivet 
positiva signaler om framtida vinsttillväxt och (2) att signalerna ledningen sänder inte är 
tillräckligt starka när de ökar utdelningarna vilket urholkar tillförlitligheten i signalerna. 
(DeAngelo et al., 1996, s. 342-343) Andra möjliga anledningar till att sambandet mellan 
utdelningar och vinsttillväxt inte är särskilt starkt kan bero på att det finns andra 
variabler som bättre förklarar och predikterar den framtida vinsttillväxten eller att 
ledningen väljer att öka utdelningsandelen i relation till investeringsdelen vid 
distributionen av det fria kassaflödet eftersom investeringsmöjligheterna är mindre 
attraktiva än tidigare. Dessa förklaringar har däremot inte kunnat styrkas av det 
empiriska resultatet. (DeAngelo et al., 1996, s. 361). Då studien enbart fokuserat på 
företag som efter nio år eller längre upplevt minskning av tillväxten vilket gjort att 
urvalsgruppen minskat drastiskt och möjligtvis inte speglar hela marknaden.  
 
Benartzi et al. (1997, s. 1031) har inte heller kunnat finna något bevis för att utdelningar 
innehåller information om framtida förändringar i vinsttillväxt. Däremot finner han i sin 
studie att nuvarande utdelningar signalerar något om dagens nivå, att den aktuella 
ökningen av vinsten är permanent eftersom företag som ökat sina utdelningar visat sig 
vara mindre troliga att uppleva vinstsänkningar än företag med liknande vinst, men som 
inte ökat utdelningarna. Om vinsten ökat tidigare år, samt det år som undersöktes, är 
utdelningen anpassad för att reflektera den ökningen och därför signalerar utdelningar 
om något som har hänt snarare än något som kommer att hända i framtiden. (Benartzi et 
al., 1997, s. 1032) 
 
2.4 Pecking order teorin 
Enligt pecking order teorin är interna medel det första valet när företag väljer att 
finansiera sina investeringsprojekt med, detta förklaras av att de har lägst kostnader 
knutet till sig jämfört med skulder och nyemissioner. Valet av finansiering bestäms 
därför av de totala investeringsmöjligheterna och summan av interna medel, där skulder 
täcker de investeringar som överskrider de interna medlen. (Myers, 1984) Teorin 
implicerar därför att företag anpassar sin utdelningsgrad efter de investeringsmöjligheter 
de anser sig ha. Låg utdelningsgrad ska därför signalera om att företaget har många 
investeringsmöjligheter.  
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Enligt Myers (1984, s. 576) finns det två synsätt gällande kapitalstrukturer, dessa två är 
”static-tradeoff” eller ”pecking order”.  Enligt static-tradeoff teorin bestäms en optimal 
kapitalstruktur av den kombination av eget kapital och skulder som ger högst 
marknadsvärde, det vill säga där fördelarna med skulder överväger kostnaderna för att 
låna. (Myers, 1984, s. 577) Fördelarna med att finansiera med skulder är att 
räntekostnader är avdragsgilla och således skapas så kallade skattesköldar (se Figur 1), 
utöver detta minskar det också problemen med fria kassaflöden. De kostnader som är 
kopplade till skulder är finansiell stress samt eventuella agentkonflikter mellan 
aktieägare och borgenärer. (Fama & French, 2002, s. 1) 

                 Figur 1 - The Static-tradeoff theory of capital structure. Källa: Myers, 1984, s. 577 

 
Det rivaliserande synsättet till static-tradeoff är pecking order teorin. Enligt denna teori 
bestäms finansieringsbeslut av kostnader som är knutna till alternativen, där det 
billigaste alternativet väljs först i en form av hierarki. De olika finansieringsalternativen 
är internt genererade medel (likvida medel), skulder och nytt eget kapital 
(nyemissioner). Fama and French (2002, s. 28-30) konkluderar i sin studie där de 
jämförde pecking order teorin mot static-tradeoff teorin att; företag med hög lönsamhet 
har hög utdelningsgrad och att företag med många investeringsmöjligheter har låg 
utdelningsgrad, där investeringar som inte täcks av interna medel absorberas av skulder 
samt att storlek och utdelningsgrad är positivt korrelerade. 
 
2.4.1 Extern finansiering med asymmetrisk information 
Asymmetrisk information beskriver förhållandet som gäller när företaget har mer 
information om potentiella lönsamma investeringar än vad marknaden har. Detta har 
betydelse för företaget när de tar beslut om finansiering eftersom det signalerar rätt eller 
fel information till marknaden. (Myers, 1984, s. 582) 
 
Att finansiera ett projekt med nyemissioner är logiskt för företaget om de vill anpassa 
aktiepriserna till det verkliga värdet. Skulle aktien vara övervärderad, vilket gör det 
lönsamt för företaget att utfärda nya aktier oavsett om det finns lönsamma projekt eller 
inte, inser marknaden detta och anpassar priset till vad de är villiga att betala för aktien. 
På samma vis, om aktiepriset skulle vara undervärderat är det ologiskt för ett företag att 
utfärda nya aktier och skulle i detta fall avstå en investering. (Myers, 1984, s. 583) 
Fördelarna med att finansiera med skulder är att de inte påverkar företagets värdering i 
lika stor utsträckning som nyemissioner, samt att räntekostnader är avdragsgilla. 
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Skulder är därför ett bättre alternativ än utfärdande av aktier och företag kommer välja 
denna finansieringsstrategi i den omfattning skuldkapaciteten tillåter, men skulder 
innebär även dem kostnader. (Myers, 1984, s. 585) Finansiella instrument, såsom 
företagsobligationer kan prissättas ofördelaktigt om den inneboende risken värderas 
som hög. Att finansiera sig med skulder och utfärdande av aktier innefattar kostnader 
som påverkar företagets värde eftersom, om de är tillräckligt höga, kan få företag att 
avstå projekt med positiva nuvärden. (Myers, 1984, s. 584) Pecking order teorin menar 
därför att interna medel, såsom kvarhållen vinst, undviker dessa kostnader om summan 
av dessa är tillräckliga för att investera i lönsamma projekt. Detta innebär således att 
finansieringsbeslut bestäms av mängden interna medel och de totala 
investeringsmöjligheternas storlek. Finns det interna medel att finansiera lönsamma 
projekt utnyttjas dessa. Ifall det krävs ytterligare finansiering väljs först 
skuldfinansiering och endast om denna möjlighet inte finns tack vare dåligt kreditbetyg 
hos finansiella institutioner väljs nyemissioner. (Myers, 1984, s. 585) 
 
Myers (1984, s. 589) drar ett antal slutsatser kring pecking order teorins implikationer 
enligt de empiriska bevis som finns. Först diskuteras att företag har goda anledningar att 
undvika extern finansiering eftersom dilemmat om att gå miste om projekt med positiva 
nuvärden finns ifall det krävs ofördelaktiga finansieringsalternativ som att utfärda 
undervärderade aktier eller lågt värderade finansiella instrument. För det andra väljer 
företag en utdelningsgrad så att de normala investeringskraven kan mötas med interna 
medel. För det tredje planerar företagen att kunna täcka en del av de normala 
investeringskraven med skulder om det på sikt skapar värde. Så länge skulderna tillåter 
investeringar som genererar högre kassainflöde än kassautflöde under en längre period 
och att de inte riskerar att öka sin finansiella stress, eller möjligheterna till mer belåning 
kan de utnyttja detta alternativ. Den fjärde och sista implikationen baseras på att då 
utdelningsgraden är konstant och att investeringsmöjligheterna varierar gentemot de 
interna medel som är tillgängliga kommer företagen till och från tvingas att välja 
skuldfinansiering enligt den hierarki som beskrivs enligt Figur 2. (Myers, 1984, s. 589) 

                                                                  Figur 2 - Pecking order 

2.5 Agentteorin 
Rozeff (1982) undersökte sambandet mellan utdelningspolicy och om det påverkas av 
agentkostnader. De viktigaste fynden i studien är att låg utdelningspolicy förknippas 
med hög eller förväntad hög vinsttillväxt samt hög hävstång i den totala finansieringen. 
I båda dessa fall motiveras låga utdelningar med att extern finansiering är kostsam och 
bör undvikas. En tredje upptäckt är att höga utdelningar signalerar på att minskade 
agentkostnader, alltså att utdelningar är en del i en optimal övervaknings- och 
bindningsstrategi för att minska de kostnader som är associerade med agentproblem. 
(Rozeff, 1982, s. 249-250) Resonemanget är att utdelningar minskar de interna medel 
som agenten har kontroll över, och för att investera måste därför agenten vända sig till 
kapitalmarknaden. Kapitalmarknaden består som bekant av banker och andra 
utlåningsinstitutioner. Dessa potentiella långivare kräver information av agenten innan 
de tar beslut om ett potentiellt lån eller investering och fungerar därför som en billig 
form av övervakning. Utdelningar är med andra ord ett verktyg som håller företaget 

1 • Interna medel 

2 • Skulder 

3.  • Nyemissioner 
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aktivt på kapitalmarknaden utsätter genom detta företaget för granskning. (Rozeff, 
1982, s. 250-251) Easterbrook (1984, s. 655) drar samma slutsatser, att utdelningar 
fungerar som ett verktyg för att hålla företaget aktivt på den finansiella marknaden. 
Aktieägarna kan då indirekt minska agentkostnaderna även om det inte utesluter att 
återköp av aktier skulle kunna fylla samma funktion. 
  
Det viktiga med utdelningar inom agentteorin är således att stora mängder fritt 
kassaflöde är en källa till agentkostnader och att utdelningar minskar summan av detta 
kassaflöde. Jensen (1986, s. 323) argumenterar att utdelningar kan användas när 
företagen har stora mängder fritt kassaflöde, vilket ofta är vanligt när konkurrensen är 
låg eller när det finns få lönsamma investeringsprojekt. Utdelningar kan därmed 
förklara varför företag med högre utdelningsgrad är mer lönsamma än de utan. 
Förklaringen till detta är att de i högre grad utsätts för granskning och har mindre 
resurser att spendera på olönsamma investeringar vilket ökar disciplinen hos ledningen 
och andra beslutsfattare inom organisationen. (Jensen, 1986, s. 323) 
 
När en eller flera personer (principaler) anlitar en annan person (agent) för att utföra en 
tjänst åt dessa existerar en agentrelation. Denna relation innebär att agenten erhåller en 
beslutsfattande auktoritet, ett exempel på detta är ledningen i ett företag som för beslut 
om olika satsningar i syftet att skapa värde för aktieägarna. Ett viktigt problem inom 
denna teori är hur det kontrolleras att agenten alltid agerar i principalernas intresse. 
Flera författare har applicerat denna teori på företagsekonomiska problem för att 
analysera källorna till de motstridiga intressen som uppstår mellan aktieägare och 
företagets ledning, samt hur dessa kan hanteras. Ett viktigt antagande i teorin är att både 
principalerna och agenterna är nyttomaximerare. Alltså syftar båda parter att optimera 
värdet de skapar för sig själva vilket gör att ägande och kontroll därför utgör en viktig 
del i teorin. (Jensen & Meckling, 1976, s. 308) 
 
2.5.1 Separation mellan ägare och kontroll 
Ett företag kan finansiera sig genom eget kapital och skulder, således definieras ägarna 
som aktieägare och borgenärer. Agenten i det här sammanhanget är den tillsatta 
företagsledningen som i ägarnas ställe står för de värdeskapande beslut som fattas i 
företaget. (Jensen & Meckling, 1976, s. 310) Alltså existerar en separation mellan 
ägandet och kontrollen över företaget och det är denna separation som är grunden till de 
problem som uppstår inom agentteorin. Jensen och Meckling (1976, s. 312) menar att 
agenten påverkas av hur stor del av ägandet som hon representerar, benämnt som internt 
eget kapital.  Det betyder att desto större andel av eget kapital som representeras av 
externt eget kapital desto högre blir agentkostnaderna, då hennes nytta i mindre och 
mindre proportion maximeras av värdeskapandet. (Jensen & Meckling, 1976, s. 312-
313) En ytterligare källa till agentkonflikter är de som uppstår mellan aktieägarna och 
borgenärerna. Borgenärer har inget intresse att öka riskerna i företaget då de har 
lagstadgad rätt att erhålla lånebelopp och räntor enligt de villkor som ges i avtalet. 
Aktieägare, som inte är juridiskt bundna till eventuella skulder vid konkurs, har inget 
intresse för att minska risker då dessa kan diversifieras bort på marknaden. Således 
finns det även konflikter mellan principalerna när deras riskattityder skiljer sig. (Jensen 
& Meckling, 1976, s. 331-343) 
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2.5.2 Agentkostnader 
Personliga band till personal, undvikande av lönsamma projekt som kräver stor 
ansträngning, riskaversion och att spendera pengar på förmåner till ledningen är några 
exempel på agentbeteenden principalerna vill undvika. För att agenten och principalens 
mål ska skilja sig i minsta möjliga utsträckning krävs det därför att båda parterna vidtar 
åtgärder för att minska risken för detta beteende. Principalerna kommer därför behöva 
lägga resurser på att övervaka agenten, vilka består i att skapa kontrakt som ger henne 
rätt incitament att agera utifrån principalens behov, exempelvis via bonussystem, men 
även andra åtgärder som budgetrestriktioner, låneavtal och övrig granskning. (Jensen & 
Meckling, 1976, s. 312-313) Dessa kostnader definierar Jensen och Meckling (1976, s. 
308) som övervakningskostnader. Agenten behöver också stärka sin trovärdighet genom 
att lägga resurser på oberoende granskning av revisorer men även att spendera resurser i 
form av utdelningar, återköp av aktier och liknande handlingar som minskar agentens 
möjlighet att spendera resurserna på olönsamma projekt och förmåner. Dessa kostnader 
definieras som bindande kostnader eftersom de ämnar visa på engagemang mot 
företaget kontra egna behov, då de minskar resurserna som agenten har kontroll över. 
(Jensen & Meckling, 1976, s. 325) De totala agentkostnaderna är därför summan av 
övervakningskostnader, bindande kostnader samt residualkostnader, där de sistnämna är 
de kostnader som uppstår trots att åtgärder vidtagits gällande de två förstnämnda 
kostnaderna.  

                                                                  Figur 3 - Agentkonflikter 

2.6 Free cash flow teorin 
Jensen (1986) publicerade en artikel däri han försöker förklara betydelsen av stora fria 
kassaflöden. Enligt denna artikel kan fria kassaflöden kopplas till de agentkostnader 
som tidigare beskrivits av Rozeff (1982) och Easterbrook (1984). Jensen (1986, s. 323) 
menar att företag vars fria kassaflöden överstiger investeringsmöjligheterna i större 
utsträckning kommer ha agentproblem. Agenternas kontroll över ett företag bestäms av 
hur mycket resurser de styr över, detta beror i sin tur på att de i större utsträckning kan 
undvika den granskning de skulle utsättas för om de var tvungna att låna kapital på den 
finansiella marknaden. 
 
2.6.1 Fritt kassaflöde 
Genom ovanstående beskrivning kan fritt kassaflöde direkt kopplas till agentkostnader 
och därmed kan en minimering av det fria kassaflödet vara en lösning för att minska 
dessa. (Jensen, 1986, s. 323) De alternativa metoder som finns för att lösa problemen 
med fria kassaflöden är utdelningar, återköp av aktier, diversifieringsprogram och 
skulder. En förståelse för vilka företag och vilka karakteristika som kopplas samman 
med stora fria kassaflöden bör etableras. Ekonomiska räntor kan beskrivas som 
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överskottsavkastning, eller avkastning som överstiger den minimala avkastningen som 
krävs för att en investering ska gå jämnt ut. Kvasiräntor är avkastning som överstiger 
den kortsiktiga alternativkostnaden för en investering. Båda dessa räntor är upphovet till 
fritt kassaflöde och de är vanligast när ett företag är först med en ny produkt/tjänst eller 
när de har en dominerande marknadsposition. (Jensen, 1986, s. 323) Av denna 
anledning, men inte uteslutande, kan tillväxtföretag och stora väletablerade företag vara 
kandidater till företag som genererar stora mängder fria kassaflöden. Stigler (1963, s. 
54) menar att konkurrens, på sikt, kommer att driva ner dessa överavkastningar men att 
dessa krafter inte är tillräckligt starka för nya produkter och tjänster.  
 

                                                     Figur 4 - Fritt kassaflöde och agentkostnader 

 
2.6.2 Minskning av det fria kassaflödet 
Företag som genererar stora mängder fritt kassaflöde kan välja att spendera dessa på 
olika sätt. Diversifieringsprogram, närmare bestämt anskaffning av andra företag är ett 
exempel på hur företag kan investera sitt kapital. Enligt fria kassaflödesteorin är denna 
typ av investering inte alltid lönsam och ofta associerad med låg avkastning. Att köpa 
upp företag inom samma industri är mer logiskt än att anskaffa företag utanför sin egen 
industri då företag som väljer att diversifiera sig utanför sin industri hamnar utanför sitt 
kunskapsområde och drabbas ofta av ineffektivitet och värdeförstörande. (Jensen, 1986, 
s. 328-329) Utöver lönsamheten eller kostnaden för dessa anskaffningar från ett 
aktieägarperspektiv är denna strategi inte alltid önskvärd eftersom diversifiering är 
något som ägarna kan göra själva genom att förvärva aktier i andra företag. De 
återstående alternativen är således utdelningar, återköp av aktier och skulder. De två 
förstnämnda är något som vanligtvis nämns i den finansiella litteraturen. (Jensen, 1986, 
s. 324) Enligt Jensen (1986, s. 324) kan skulder ersätta utdelningar med anledning att, 
till skillnad från utdelningar, kan inte skulder minskas genom att avstå dem och är 
därför ett bättre val när man vill binda agenten till att sköta företaget optimalt. I 
praktiken skulle det innebära att företaget lånar för att utföra ett återköp av aktier. 
Skulden detta skapar betyder att ledningen måste jobba hårdare för att kunna betala 
räntor och avbetalningar på detta lån. En höjd utdelningsgrad kan inte i samma 
utsträckning åstadkomma detta resultat. (Jensen, 1986, s. 324) 
 
2.7 Mean reversion teorin 
Stigler (1963, s. 54) menar att det inte finns något viktigare antagande i ekonomisk teori 
än att, på en konkurrerande marknad, kommer avkastningen på investeringar gå mot 
genomsnittet i alla industrier. Så länge entreprenöriella företag kan lämna olönsamma 
industrier för de mer lönsamma utan barriärer kommer konkurrensen detta skapar att 
tvinga ner de abnorma vinster som företag skapar (Stigler, 1963, s. 54). I praktiken 
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skulle detta kunna innebära att avkastningen från nya projekt och investeringar på sikt 
inte skapar högre avkastning än den genomsnittliga inom industrin de verkar.  
 
Fama och French (2000) studerar i sin studie ”Forecasting profitability and earnings” 
om lönsamhet och vinster beter sig enligt mean reversion. Resultaten från denna studie 
visar ett samband där både vinster och lönsamhet, som Stigler påpekat decennier 
tidigare, tenderar att röra sig mot genomsnittet. (Fama & French, 2000, s. 174) Ett 
företags vinster kan enligt detta resultat förutspås enligt ett olinjärt samband. Företag 
som producerar abnorma vinster (benämnda som överpresterare i Figur 5) tenderar i 
snabb takt att återgå till genomsnittet, likaså kommer företag med lägre vinster och 
eventuella förluster (underpresterare i Figur 5) återhämta sig och återgå till industrins 
genomsnitt. (Fama & French, 2000, s. 174). 

                                                                 Figur 5 - Mean reversion 

 
Konkurrens kan i vissa fall hämmas av de redan etablerade företagen vilket potentiellt 
kan betyda att överprestationer kan vara längre än vad som kan antas på en marknad 
utan barriärer. McAndrews och Nakamura (1992, s. 108) demonstrerar hur etablerade 
företag genom en skuldökning kan öka sin marknadsnärvaro och därmed göra det 
svårare för entreprenöriella företag att ta sig in på marknaden. Likaså drar Brander och 
Lewis (1986, s. 969) slutsatsen att ökade skulder hämmar konkurrensen vilket betyder 
att vinsterna för dessa företag, i frånvaro av konkurrens, förblir högre än på en 
konkurrerande marknad.  
 
2.8 Teori och utdelningsgrad 
De teorier som talar emot utdelningsgradens potentiellt positiva samband med framtida 
vinsttillväxt beskriver hur utdelningspolicyn är irrelevant om den investeringsnivå som 
är nödvändig inte påverkas av eventuella utdelningar då värdeskapandet endast beror på 
investeringarna och inte utdelningarnas storlek. Likaså kritiseras utdelningars förmåga 
att förmedla intern information om företags framtidsutsikter då ledningen har möjlighet 
att manipulera utdelningarnas storlek i andra syften än att signalera om goda 
framtidsprognoser. Ett generellt antagande inom ekonomi är att vinster och förluster 
tenderar att röra sig mot ett genomsnitt. Vad detta betyder är att varken abnorma vinster 
eller förluster kan existera över längre perioder vilket beror på effekterna av konkurrens 
och företags återhämtningsförmåga.  
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Viktigt att beakta är att företag leds av människor som inte alltid tar rationella beslut. 
Detta är en viktig insikt då ett bra eller dåligt beslut kan vara avgörande för företags 
framtid. De teorier som berör detta faktum är agentteorin och teorin om fria 
kassaflöden. Agentteorin behandlar de relationer som existerar mellan företagsledning 
(agenten) och aktieägare samt borgenärer (principaler). Då det existerar en separation 
mellan ägandet och kontrollen över ett företag kan det uppstå agentkostnader i olika 
former av dåliga beslut eller beteenden som beror på agenten, exempelvis riskaversion 
som kan ha negativa effekter på företagets lönsamhet om det inte finns tillräckliga 
incitament för att motverka denna typ av beteende. Därmed är det viktigt att identifiera 
faktorer som orsakar agentproblem och skapa lösningar för att hantera dem. En sådan 
faktor är stora fria kassaflöden som beskrivs i fria kassaflödesteorin där agenten antas 
slösa med resurser om de blir allt för stora. Utdelningar finansierat med skulder 
argumenteras kunna minska de fria kassaflöden och därmed också hämma 
agentproblemen de skapar. Således har också en alternativ förklaring till varför 
utdelningsgraden har en positiv inverkan på framtida vinsttillväxt presenterats då de kan 
kopplas till agentproblem och inte uteslutande investeringsbeslut.  

                                                   Figur 6 - Utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt 

Ett problem med utdelningarna är att det inte finns en, utan flera trovärdiga förklaringar 
om vilken roll de spelar för vinsttillväxten. Således kan det vara svårt att specificera den 
exakta orsaken till varför utdelningar har en potentiell positiv effekt på vinsttillväxt. Det 
vi undersöker i denna studie fokuserar därför primärt på att undersöka om det detta 
samband existerar. Möjliga förklaringar till detta samband och andra variabler som 
påverkar framtida vinsttillväxt är av sekundär art men kommer att diskuteras i 
efterföljande kapitel enligt den teoretiska referensramen som presenteras. 
 
2.9 Tidigare studier 
Nedan presenteras ett urval av de studier som gjorts angående utdelningar och dess 
samband med vinsttillväxt. Studierna har gjorts i olika kontexter, med olika lång 
dataperiod och i olika länder. Flest studier har gjorts i USA, men för att få en mer 
nyanserad bild kommer även studier från andra länder redogöras för med syfte att i 
större utsträckning fånga skillnader i kopplingen mellan de två variablerna i olika 
ekonomier. Bland de studier vi valt att presentera nedan är Australien, Sydafrika, 
Taiwan, Malaysia, Storbritannien, samt de som i sin studie jämfört mellan olika länder 
för att sedan kunna jämföra vårt resultat med resultat från olika ekonomiska 
förhållanden representerade. Vissa studier har inte särskilt lång undersökningsperiod 
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och i dessa fall går det inte att bortse från att ett cykliskt beteende på marknaden kan ha 
påverkat resultaten då vissa studier enbart sträckt sig över femårsperioder vilket gör att 
ett visst ekonomiskt läge kan ha påverkan på utfallet av studien. 
 
2.9.1 Typ av studier 
Det finns huvudsakligen två olika typer av studier som testar för sambandet mellan 
framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad, de som använder indexmetod och de som har 
en företagsspecifik inriktning. Studier som använder indexmetoden testar sambandet 
utifrån en marknadsportfölj som skapas med historiska index- och vinstsiffror. Företag 
som är viktiga på marknaden, hänsyn taget till storlek, omsättning, vinst och dylikt 
inkluderas sedan i det index som används i studien. (Arnott & Asness, 2003, p. 71-72) 
Det sammansatta indexet för landets sammansatta aktiemarknad utgår från det land 
studien utförs i och är tänkt att spegla det landets index i största möjliga mån (Gwilym 
et al., 2006, s. 37). Den företagsspecifika metoden innebär vissa skillnader. Den största 
skillnaden är att resultaten som erhålls inte domineras av ett fåtal företag som ger ut 
stora utdelningar jämfört med andra eftersom alla företag behandlas lika när 
företagsspecifik metod används. Risken när ett index skapas över den sammanslagna 
aktiemarknaden är att några få företag är relativt större än andra och att resultatet därför 
speglar dessa företag snarare än hela index vilket är grundtanken och vad som undviks 
med företagsspecifika metoden. (Zhou & Ruland, 2006, s. 58) 
 
2.9.2 Arnott och Asness (2003) 
Arnott och Asness (2003) revolutionerade den konventionella synen på sambandet 
mellan framtida vinst och utdelningar. Resultaten de presenterar i sin studie är att 
utdelningar fungerar som en indikator på hög vinsttillväxt i framtiden. Studien är utförd 
i USA med data som sträcker sig från 1871 till 2001. De söker finna om vissa variabler, 
i synnerhet utdelningsgraden, kan förklara tillväxten i P/E-multipeln för fem och 
tioåriga tillväxtperioder. I deras portfölj ingår enbart aktier som för hela marknaden 
sammantaget är en viktig faktor vilket innebär att aktier som av någon anledning slutade 
vara viktiga togs ur portföljen. Detta skapade ett index vilket innehåller aktier med 
specifika P/E-multiplar som sedan adderas och används som en generalisering för 
vinsttillväxten. (Arnott & Asness, 2003, s. 71) Mean reversion och övriga test för att 
säkerställa studiens metodologiska angreppssätt utfördes och visar att resultaten även 
efter att dessa är statistiskt signifikanta.  
 
Möjliga förklaringar till varför studien hittar ett positivt samband mellan nuvarande 
utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt ges: 

(1) En hög utdelningsgrad indikerar att ledningen i företag har stark tro på stabilitet 
och framtida vinst medan en låg utdelningsgrad påvisar det motsatta.  

(2) Ibland kan ledningen i företag behålla för mycket av vinsten till investeringar 
med syfte att skapa imperium. Detta kan leda till att fokus och resurser läggs på 
fel projekt och blir ineffektivt vilket skadar framtida vinsten. (Arnott & Asness, 
2003, s. 74) En hög utdelningsgrad kräver att de investeringsprojekt som väljs ut 
är mer noggrant utvalda och utvärderade eftersom det inte finns lika mycket 
resurser att tillgå efter att utdelningarna genomförts (Arnott & Asness, 2003, s. 
84). 

(3) Designen på studien skulle kunna vara felaktig ur olika synvinklar. Antalet år 
som studerats och prognostiserats för tillsammans med variablerna som valts 
kan vara felaktiga att använda för att förklara sambandet. (Arnott & Asness, 
2003, s. 74) 
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2.9.3 Parker (2005) 
Parker (2005) kopierade Arnott och Asness (2003) studie och testade för vinsttillväxt 
över fem- och tioåriga tillväxtperioder, men har jämfört sina resultat på den 
kanadensiska-, australiensiska- och amerikanska marknaden. Tre olika tidsperioder har 
använts i studien; tidsperiod 1 mellan 1956-2005, tidsperiod 2 mellan 1969-2005 och 
tidsperiod 3 mellan 1976-2005. Anledningen till denna uppdelning är för att kunna göra 
jämförelser trots en begränsad datamängd (i jämförelse med Arnott och Asness studie) 
(Parker, 2005, s. 9). Vissa skillnader i metod och behandling av data går att urskilja, 
bland annat att en släpande tolv-månaders aktieavkastning divideras med tolv istället för 
att använda sig av de månatliga utdelningsintäkterna likt Arnott och Asness (2003). 
Därför antas resultaten på den amerikanska marknaden inte bli exakt samma som i den 
tidigare studien, men de betydande testerna borde ge liknande resultat. (Parker, 2005, s. 
13) Studiens resultat visar att sambandet mellan utdelningsgraden och framtida 
vinsttillväxt på den kanadensiska marknaden i stor utsträckning är starkt då tester som 
kontrollerar för olika metodologiska aspekter utförts. Sambandet håller för kontroll av 
mean reversion och inkluderandet av vissa variabler såsom lutningen på 
aktieavkastningen, men gäller inte över hela tidsperioden. Detta antas dels bero på 
extremt avvikande mätresultat, men inte förklara hela sanningen till varför resultatet 
inte går att styrka under vissa tidsperioder. (Parker, 2005, s. 39) 
 
2.9.4 Gwilym, Seaton, Suddason och Thomas (2006) 
Gwilym, Seaton, Suddason och Thomas (2006) har i sin studie också utgått från Arnott 
och Asness (2003) när de studerat om det finns något samband mellan vinsttillväxt och 
utdelningar på elva olika marknader genom att skapa ett index. I studien testas också om 
det finns något samband mellan utdelningar och avkastning eftersom det är vad 
investerare i slutändan söker uppnå (Gwilym et al., 2006, s. 36). I tidigare studier 
används månatlig data för aktieavkastning, konsumentprisindex och aktiemarknadernas 
index. Då tillgängligheten av data inte är densamma för alla länder delades testerna upp 
i tre olika tidsperioder utifrån detta. För den längsta tidsperioden används tio- och 
femåriga vinsttillväxtperioder, fem år för den andra tidsperioden och ett år för tredje 
tidsperioden. För att finna vilken variabel som bäst förklarar vinsttillväxt testas 
regressionen för fem olika förklarande variabler; utdelningsgrad, aktieavkastning, vinst, 
historisk utdelningstillväxt och historisk vinsttillväxt (Gwilym et al., 2006, s. 38). För 
de flesta länder har utdelningsgraden en stark koppling till framtida vinsttillväxt under 
tidsperiod 1. När tidsperioden ändras och fler länder inkluderas i testet visar det sig att 
ett samband mellan de två variablerna saknar statistisk signifikans, men att det ändå i 
allmänhet är ett positivt samband. Även de övriga variablerna bidrar till att förklara en 
del av den framtida vinsttillväxten, vinsten visade sig ha inverkan i tidsperiod tre (den 
kortaste perioden) i alla länder förutom två. Den historiska vinsttillväxten bidrar till en 
del av förklaringen mellan sambandet, främst för den femåriga tidshorisonten, vilket 
indikerar mean reversion. (Gwilym et al., 2006, s. 40-41)  
 
De generella resultaten på de olika marknaderna stöder till stor del de resultat Arnott 
och Asness (2003) fann, att det finns ett samband mellan vinsttillväxt och 
utdelningsgrad, trots att studien gjordes på olika marknader med skilda skattesystem 
och lagar som reglerar de finansiella marknaderna. Investeringar av index på marknader 
med högre utdelningsgrad observeras resultera i högre vinsttillväxt än att investera där 
utdelningsgraden är låg. Vinsttillväxten kan dock inte kontinuerligt transformeras till 
avkastning på någon annan marknad än den amerikanska vilken visar ett signifikant 
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samband under de fem och tio kommande åren mellan utdelningsgrad och avkastning. 
(Gwilym et al., 2006, s. 52) Precis som de tidigare nämnda studierna som gjorts har 
framtida vinsttillväxt kunnat ges statistisk signifikans av utdelningsgraden, med utökad 
förklaringsgrad av andra variabler i denna studie. Eftersom studierna är gjorda på 
liknande sätt som den ursprungliga av Arnott och Asness (2003) går jämförelser att göra 
och visar sig resultera i relativt överensstämmande slutsatser för de olika index som 
jämförs. 
 
2.9.5 Vivian (2006) 
Vivian (2006) har i sin studie på 20 olika branscher i Storbritannien undersökt 
sambandet mellan framtida vinsttillväxt och utdelningar mellan åren 1966-2002. 1-, 5-, 
och 10-åriga tidsperioder för att kontrollera vinsttillväxten har använts. De olika 
branscherna som definierades var de som vid starttidpunkten för tidsperioden var 
specificerade av Financial Times (Vivian, 2006, s. 7). Relationen mellan utdelningsgrad 
och framtida vinsttillväxt i de olika branscherna visar sig vara gällande för ett och 
femåriga tillväxtperioder och förklarar minst 35 procent av utdelningsgraden under hela 
tidsperioden. Särskiljande mellan sambandet mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningsgrad gentemot de möjliga förklaringar som finns till sambandet har gjorts. 
Utdelningsgrad fångar en övergripande del av sambandet, betydligt mer än vad mean 
reversion av vinsten visar sig göra. Inget bevis för att signalteorin förklarar sambandet 
har hittats i studien vilket förklaras av svårigheterna med att göra detta via användandet 
av branschdata. Agentproblem såsom överinvesteringar och imperiebyggande som beror 
på ledningens övertro kan förklara att branscher med låg utdelningsgrad tenderar att ha 
upplevt hög historisk vinsttillväxt vilket mycket väl kan leda till en övertro på 
marknadens vinstutsikter och framtida avkastning på investeringsprojekt. I 
förlängningen kan detta leda till att de investeringar som förutspås vara positiva, 
egentligen ger negativt utfall och därför bidrar till negativ vinst. Detta påvisar resultatet 
att framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad har ett positivt samband. (Vivian, 2006, s. 
23-24) 
 
2.9.6 Zhou och Ruland (2006) 
Zhou och Ruland (2006) kontrollerar i sin studie för sambandet mellan framtida 
vinsttillväxt och utdelningsgrad på företagsspecifik nivå jämfört med Arnott och Asness 
indexmetod (Zhou & Ruland, 2006, s. 58). Tidsperioden är mellan 1950-2003 och är 
utförd på den amerikanska marknaden. Vissa kriterier som var tvungna att vara 
uppfyllda vid dataperiodens början sattes bland de företag som gav utdelningar: 

(1) Positiv vinst 
(2) Bokfört värde på eget kapital över $250,000  
(3) Totala tillgångar över $500,000 

 
Vinsttillväxt definieras i studien som den genomsnittliga årliga tillväxttakten och 
använder sig av univariat regressionsanalys och multivariat regressionsanalys med sju 
oberoende variabler för att testa sambandet mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningsgrad där den viktigaste oberoende variabeln är utdelningsgraden. De övriga 
är; storlek, tillgångarnas avkastning, hävstång, aktiens avkastning, historisk vinsttillväxt 
och tillgångarnas tillväxt. Till skillnad från Arnott och Asness (2003) som undersökte 
sambandet över fem- och tioåriga tillväxtperioder kontrolleras den framtida 
vinsttillväxten i studien på kort-, mellanlång- och lång sikt (1-, 3- och 5 år). 
Anledningarna till valet av dessa tillväxtperioder är att investerare å ena sidan är 
intresserade av långsiktig vinsttillväxt är de samtidigt också intresserade av kortsiktig 
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tillväxt. Mean reversion tas i studien hänsyn till genom att bland annat inkludera 
historisk vinsttillväxt i regressionsanalysen. (Zhou & Ruland, 2006, s. 59) 
 
Det univariata testet mellan nuvarande utdelningar och historiska- samt framtida 
vinsttillväxt under 1-, 3-, och 5åriga tillväxtperioder visar att det finns mean reversion i 
historisk och framtida vinsttillväxt och ett starkt samband mellan nuvarande utdelningar 
och den 1-, 3-, och 5åriga vinsttillväxten. Slutsatsen som dras av detta är att företag med 
hög nuvarande utdelning tenderar att ha hög framtida vinsttillväxt men relativt låg 
historisk vinsttillväxt. Detta indikerar att vinsttillväxten är mean reverting och det 
positiva sambandet mellan utdelningar och framtida vinsttillväxt kan förklaras av den 
låga historiska vinsttillväxten i företag som ger höga utdelningar. Ett multivariat test har 
genomförts i studien för att kontrollera om detta samband är sant. Variabeln utdelningar 
är signifikant för de tre mätperioderna som används och detsamma gäller i stor 
utsträckning även kontrollvariablerna. (Zhou & Ruland, 2006, s. 61)  
 
En möjlig förklaring till att sambandet mellan framtida vinsttillväxt och utdelningar är 
signifikant kan vara teorin om fritt kassaflöde. Jensen (1986) föreslår att ledningen i 
företag med mycket fritt kassaflöde har incitament att överinvestera och att den låga 
tillväxten och låga utdelningsgraden beror på detta. För att testa detta har en proxy för 
tillväxtmöjligheter, marknadsvärdet på eget kapital och det bokförda värdet på skulder 
och tillgångar – V/A använts. Sambandet mellan V/A och utdelningsgrad har 
kontrollerats för och visar sig ha en negativ koefficient vilket indikerar att när 
tillväxtmöjligheterna är låga är sambandet mellan utdelningsgrad och vinsttillväxt starkt 
för ett- och treåriga tillväxtperioder vilket stöder teorin om fritt kassaflöde. Utifrån 
resultaten av denna variant av studie som testar sambandet mellan framtida vinsttillväxt 
och utdelningsgrad på en företagsspecifik nivå går det att dra slutsatsen att det finns ett 
signifikant statistiskt samband mellan de två variablerna på den amerikanska 
marknaden. Jämfört med Arnott och Asness (2003) bidrar Zhou och Rulands resultat till 
att förklara bakomliggande faktorer i värderingsprocessen av aktier snarare än 
värderingen av hela marknaden. 
 
2.9.7 Al-Twaijry (2007) 
Al-Twaijry (2007) söker i sin studie på den malaysiska marknaden finna vilka variabler 
som påverkar utdelningspolicy och utdelningsgraden på en växande marknad. Till 
skillnad från tidigare studier kring sambandet mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningar behandlar denna studie en aktiemarknad som varken är helt utvecklad eller 
under utveckling utan snarare något däremellan. Populationen innehåller 300 
slumpmässigt utvalda företag från Kuala Lumpur Stock Exchange och undersöker 
finansiell data mellan åt 2001-2005. (Al-Twaijry, 2007, s. 351) Likt tidigare studier har 
olika faktorer som kan tänkas påverka utdelningar presenterats i denna studie och 
generar åtta olika hypoteser. De åtta hypoteserna behandlar de variabler som testats i de 
multivariata testen utförda av Zhou och Ruland (2006). Av de studerade företagen är det 
ungefär 70 procent som gett utdelningar under perioden. Resultaten av de statistiska 
testerna bekräftar tidigare studieresultat som visat att nuvarande utdelningar är 
påverkade av dess historiska samt framtida nivåer. Jämfört med tidigare studier visar sig 
utdelningsgrad inte ha något signifikant samband med vare sig historisk-, nuvarande-, 
eller framtida vinsttillväxt. (Al-Twaijry, 2007, s. 361) Med tanke på att Malaysias 
aktiemarknad inte är lika välutvecklad och funnits lika länge som exempelvis den 
amerikanska är det möjligt att sambandet som finns på mer väletablerade 
aktiemarknader ännu inte utvecklats på den malaysiska. Antalet företag som gett 
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utdelningar till aktieägarna varierat mycket mellan åren vilket kan ha påverkat 
resultatet.  
 
2.9.8 Huang, You och Lin (2009) 
Huang, You och Lin (2009) har likt Zhou och Ruland (2006) studerat sambandet mellan 
utdelningar och efterföljande vinsttillväxt på den Taiwanesiska marknaden där det ges 
dubbla utdelningar. Dubbla utdelningar innebär att utdelningarna inte uteslutande är 
pengar utan aktieägare erhåller även nya aktier vilket gör att antalet aktier utökas med 
varje utdelning. Utvidgning av det metodologiska resonemanget från tidigare studier 
görs i studien då hänsyn tas för korrelationen mellan direktavkastning och 
företagsstorlek gentemot utdelningar. Vidare, för praktisk implementation har data 
studerats år för år snarare än sammanslagna medelvärden mellan olika år. (Huang et al., 
2009, s. 596) Två olika dataperioder har använts i studien, 2000-2004 för studien och 
1999-2005 för att kunna genomföra beräkningar av nuvarande och framtida 
vinsttillväxt. Fem kriterier för att exkludera företag som skulle kunna ge ett skevt 
resultat har använts för att begränsa populationen. Företag ska ha varit listat på Taiwan 
Stock Exchange eller Taiwan ”over the counter” market för att kunna göra en 
jämförelse mellan marknaderna snarare än att utöka populationen. Inga finansiella 
företag har inkluderats eftersom deras finansiella struktur skiljer sig från andra 
industriers. Företag med ofullständig finansiell data eller de som har preferensaktier har 
också exkluderats. Likt alla tidigare studier som undersökt sambandet mellan framtida 
vinsttillväxt och utdelningsgrad har alla företag i populationen en positiv vinst under 
första året av studien samt utdelningsgrad under 100 procent, alltså inte använt lånade 
medel för att finansiera utdelningar.  Slutligen, för att undvika att ta med extremvärden 
har en procent av företagen skalats bort både bland de högsta och lägsta observerade 
företagen. (Huang m.fl., 2009, s. 598) 
 
Jämfört med Zhou och Ruland (2006) har vissa variabler för det multivariata testet 
ändrats för att passa taiwanesiska företag. Utdelningsgrad, storlek, avkastning på 
tillgångar och tillväxt på tillgångar är variabler som används i denna studie. Övriga 
variabler är beta, direktavkastning samt nuvarande vinsttillväxt. Dubbla utdelningar är 
den huvudsakliga oberoende variabeln och innefattar kontantutdelningar och 
aktieutdelningar. (Huang m.fl., 2009, s. 599) Resultaten från de empiriska testerna visar 
att hög utdelningsgrad har ett samband med hög framtida vinsttillväxt i Taiwan där det 
ges dubbla utdelningar. Två slutsatser som går att dra utifrån studiens resultat är att 
sambandet mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt är svagare för företag med 
hög direktavkastning jämfört med företag som har låg direktavkastning och att större 
företag som ger dubbla utdelningar tenderar att ha svagare koppling mellan framtida 
vinsttillväxt och utdelningsgrad. (Huang m.fl., 2009, s. 609) Denna studie skiljer sig 
från de tidigare utförda i och med att den kontrollerar för sambandet med dubbla 
utdelningar och vidareutvecklar även resonemanget kring hur storlek och 
utdelningsgrad påverkar sambandet mellan vinsttillväxt och utdelningsgrad vilket 
tidigare studier inte tagit hänsyn till.  
 
2.9.9 Flint, Tan och Tian (2010) 
En annan studie som testar sambandet mellan framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad 
har gjorts på den australiensiska marknaden av Flint, Tan och Tian (2010). Studien är 
företagsspecifik till skillnad från studien av Parker (2005) som testade detta samband på 
den australiensiska aktiemarknaden med en indexmetod vilket motiveras av att det ger 
en tydligare bild över sambandet. Tidsperioden sträcker sig mellan 1989-2008 och 
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samma kriterier som Zhou och Ruland (2006) använde har efterliknats vid beslut om 
vilka företag och företagsår som inkluderats i målpopulationen. Metodologin för studien 
är i övrigt också exakt återspegling av den som Zhou och Ruland (2006) introducerade i 
sin studie där det via en multivariat regressionsanalys testas för sju oberoende variabler 
med utdelningsgrad som den huvudsakliga oberoende variabeln gentemot den beroende 
variabeln framtida vinsttillväxt. Motiveringen till att testerna sker över tillväxtperioder 
på ett, tre och fem år är att det ger en mer precis återgivelse än om testerna skulle 
utföras över fem och tio års tillväxtperioder (Flint et al., 2010, s. 46).  
 
Det univariata sambandet mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt visar sig vara 
signifikant för alla tre perioder som testas för. Vidare ges också statistiskt stöd över tre- 
och femårsperioder för att sambandet mellan de två variablerna beror på mean reversion 
i vinsten i kombination med konstanta utdelningar medan sambandet är svagare över 
ettårsperioder. I studiens multivariata test uppnås liknande resultat som Zhou och 
Ruland (2006) fann, att utdelningsgraden är positivt korrelerad till framtida vinsttillväxt 
över de tre tidsperioderna. (Flint et al., 2010, s. 48-49) Denna studie testar och 
misslyckas finna statistiskt stöd för att kunna ange den fria kassaflödesteorin som en 
möjlig förklaring till det positiva sambandet mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningsgrad (Flint et al., 2010, s. 53).  
 
2.9.10 Vermeulen och Smit (2011) 
I Vermeulen och Smits (2011) studie har sambandet mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningsgrad studerats på en marknad i ett land som är under utveckling, Sydafrika. 
Även en jämförelse mellan Sydafrika, USA och Australien har genomförts. Det 
metodologiska tillvägagångssättet med sju oberoende variabler och en beroende 
variabel är kopierat från Zhou och Ruland (2006) där framtida vinsttillväxt testats på för 
tillväxtperioder över ett, tre, och fem år. Tidsperioden som användes i studien är mellan 
år 1973-2009 vilket är något kortare än Zhou och Rulands (2006) studie. Detta förklaras 
av att det är i princip omöjligt att finna data från den sydafrikanska aktiemarknaden som 
sträcker sig längre bak i tiden än vad som använts (Vermeulen & Smit, 2011, s. 36). 
Företag listade på den sydafrikanska aktiemarknaden som sysslar med gruvdrift eller 
finansiella aktiviteter har exkluderats från populationen tack vare deras specifika 
aktiviteter. Likt tidigare studier har ytterligare kriterier för vilka företag som inkluderats 
i populationen använts; företagen ska ha gett utdelningar år noll, vinsten år noll ska vara 
positiv, samt att de totala tillgångarna år noll ska vara minst 10 000 000 i den 
sydafrikanska valutan (rand) och eget kapital minst 5 000 000 rand. (Vermeulen & 
Smit, 2011, s. 37) 
 
Resultatet av det univariata testet mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt i 
Sydafrika visar att det finns signifikant samband mellan de två variablerna. 
Utdelningsgraden är positivt korrelerad till framtida vinsttillväxt på en procents 
signifikansnivå förutom det femåriga sambandet som visade sig vara signifikant på två 
procents signifikansnivå. Även om alla variabler förutom storlek för treåriga 
tillväxtperioder visar det förväntade sambandet med framtida vinsttillväxt är inte alla 
statistiskt signifikanta. De två variabler förutom utdelningsgrad som visar sig vara mest 
signifikanta under de tre olika mätperioderna är tillgångarnas avkastning och 
tillgångarnas tillväxt. Detta förklaras av att dessa är lönsamhetsmått och att det i dessa 
finns inneboende mean reversion-funktioner som följer ett cykliskt beteende. 
(Vermeulen & Smit, 2011, s. 42-44) Jämfört med den amerikanska studien utförd av 
Zhou och Ruland (2006) har inte alla oberoende variabler visat sig vara signifikanta på 
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den sydafrikanska aktiemarknaden. Detta kan förmodligen förklaras av att Sydafrika är 
ett land under utveckling vilket gör att vinsttillväxt påverkas av andra variabler än 
enbart de som testats för i studien såsom exempelvis konkurrens eller volatil räntesats 
och inflationsgrad. (Vermeulen & Smit, 2011, s. 45) 
 
2.9.11 Sammanfattning tidigare studier 
Dessa tidigare studier som nämnts har alla testat för sambandet mellan framtida 
vinsttillväxt och utdelningsgrad. Allt eftersom fler studier gjorts har sambandet testats 
på olika och nya sätt. Gemensamt för alla tidigare studier, förutom den på Malaysiska 
aktiemarknaden utförd av Al-Twaijry, är att resultatet visar ett positivt samband mellan 
framtida vinsttillväxt och ökad utdelningsgrad. När detta samband upptäcktes av Arnott 
och Asness via indexmetod på den amerikanska marknaden började andra forskare testa 
för sambandet med liknande metod på andra marknader. Då Arnott och Asness 
tidsperiod för under vilken studien genomfördes sträcker sig tillbaka till 1800-talet finns 
nog med data för att testa för sambandet mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningsgrad på fem och tio år. Senare studier har inte alla kunnat genomföra studier 
där sambandet testas för under lika lång tid. Detta beror dels på att hela studiens 
tidsperiod inte är tillräckligt lång för att uppnå ett signifikant resultat, samt aktiva val att 
förkorta testperioden. Zhou och Ruland (2006, s. 59) menar att en fem och tioårig 
undersökningsperiod enbart ger ett långsiktigt resultat för sambandet vilket innebär att 
investerare som är intresserade av den kortsiktiga relationen inte får information av en 
sådan studie. Därför valde de att basera sin studie på ett-, fem- och tioåriga statistiska 
tester trots att deras data sträcker sig tillbaka till 1950. Studier utförda efter Zhou och 
Rulands har alla testat för sambandet på både kort- och lång sikt.  
 
De olika variabler som testat för sambandet mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningsgrad skiljer sig inte nämnvärt från de olika studierna. Vinsttillväxt, 
utdelningar, storlek, hävstång, avkastning på tillgångar, avkastning på resultat, historisk 
vinsttillväxt är variabler som används i alla tidigare studier som har använt sig av den 
företagsspecifika metoden.  
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Författare År 
Signifikant 
samband Metod Land Tidsperiod Horisont (år) 

Arnott & Asness 2003 Ja Index USA 1871-2001 5 och 10 

Parker 2005 Ja Index USA, Kanada, 
Australien 1956-2005 5 och 10 

Gwilym et al. 2006 Ja Index 11 Olika 1965-2004 1, 5 och 10 
Vivian et al. 2006 Ja Företag Storbritannien 1966-2002 1, 5 och 10 

Zhou & Ruland 2006 Ja Företag USA 1950-2003 1, 3 och 5 
Al-Twaijry 2007 Nej Företag Malaysia 2001-2005 1 

Huang et. Al 2009 Ja Företag Taiwan 2000-2004 1 
Flint et al. 2010 Ja Företag Australien 1989-2008 1, 3 och 5 

Vermeulen & Smit 2011 Ja Företag Sydafrika 1973-2009 1, 3 och 5 
Tabell 1 - Sammanfattning tidigare studier 

Författare År Viktigaste bidrag 
Arnott & 
Asness 2003 • Först med att bevisa att utdelningsgrad har ett positivt samband med 

framtida vinsttillväxt över 5 och 10 års tillväxtperioder. 
Parker 2005 • Först att kontrollera sambandet utanför USA 

Gwilym et al. 2006 • Kontrollerade, utöver fem och tioåriga perioder, även för ettårig vinsttillväxt 
i totalt 11 olika länder. 

Vivian 2006 
• Först med att studera sambandet mellan utdelningsgrad och framtida 

vinsttillväxt med bransch fokus. 
• Kunde visa att ett positivt samband existerar även för branschindex 

Zhou & 
Ruland 2006 

• Först med att undersöka sambandet på företagsspecifik nivå. 
• Först med att begränsa perioderna till 1, 3 och 5 års perioder. 
• Visar att det positiva sambandet mellan utdelningsgrad och framtida 

vinsttillväxt är starkare för företag med begränsade tillväxtmöjligheter eller 
med en tendens att överinvestera. 

Al-Twaijry 2007 • Först med att undersöka sambandet i ett utvecklingsland. 
• Fann inget samband mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt. 

Huang et al. 2009 

• Först med att studera företag med dubbla utdelningar (aktieutdelningar och 
kontant utdelningar). 

• Svagare framtida vinstutveckling för företag med hög direktavkastning 
jämfört med företag som har låg direktavkastning. 

• Den positiva kopplingen mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt är 
svagare för större företag. 

Flint et al. 2010 
• Först i Australien på företagsspecifik nivå. 
• Först med att testa free cash flow signaling och free cash flow hypoteser, 

även om resultatet inte gav några definitiva svar. 
Vermeulen & 

Smit 2011 • Kunde, till skillnad från Al-Twaijry (2007), bevisa ett positivt samband 
mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt i ett utvecklingsland. 

Tabell 2 - Sammanfattning tidigare studiers viktigaste bidrag 
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2.10 Hypotestester 
För att kunna testa sambandet mellan utdelningsgrad och vinsttillväxt på den svenska 
aktiemarknaden har ett antal baspåståenden följt av dess motsvarande noll- samt 
alternativhypoteser genererats för att kunna svara på uppsatsens problemformulering. I 
enlighet med Popper (1997) har varje baspåstående formulerats som ett falsifierande 
påstående av det förväntande sambandet mellan de variabler som undersöks där 
nollhypotesen står i en logisk relation till påståendet och dess negation utgör den 
alternativa hypotesen. 
 
För att säkerställa att någon av de oberoende variabler som studien kontrollerar för har 
en relation till den beroende variabeln (framtida vinsttillväxt) har nedanstående 
baspåstående och noll- och alternativhypotes genererats.  
 
Baspåstående 1: Varken utdelningsgrad (PAYOUT), företagets storlek (SIZE), 
tillgångarnas avkastning (ROA), aktiens avkastning (E/P), Hävstång (LEV), Historisk 
vinsttillväxt (PEG) eller tillgångarnas tillväxt (AG) kan förklara variationen i framtida 
vinsttillväxt på 1-, 3- eller 5 år. 
 
H10: Ingen av de oberoende variablerna kan förklara variationen i framtida vinsttillväxt 
på 1-, 3- eller 5 år. 

𝛽!""!  !"#$!#%&#  !"#$"%&'# = 0 
 
H1A: Någon av de oberoende variablerna kan förklara variationen i framtida 
vinsttillväxt på 1-, 3- eller 5 år.  

𝛽!å!"#  !"#$!#%&#  !"#$"%&' ≠ 0 
 
Utdelningsgraden är den primära variabeln i denna studie. Den forskning som 
presenterats innan 2003 har haft empiriska resultat som stödjer att utdelningar har en 
negativ påverkan på framtida vinsttillväxt. Förklarningen till detta är att utdelningar 
minskar det kapital som är tillgängligt för investeringar, därmed förknippas höga 
utdelningar ofta med företag som har få lönsamma projekt att investera i (Fama & 
French, 2002). Om detta stämmer förväntas en negativ koefficient på denna variabel. 
Vår studie syftar till att undersöka om det finns ett positivt samband mellan utdelningar 
och vinsttillväxt. Enligt agent teorin kan stora mängder fria kassaflöden skapa 
agentproblem, vilket utdelningar kan hämma genom att minska dessa fria kassaflöden. 
Om detta stämmer förväntas en positiv koefficient, likt de resultaten från Arnott och 
Asness (2003), Parker (2005), Gwilym et al (2006), Zhou och Ruland (2006), Huang, 
You och Lin (2009). 
 
Baspåstående 2: Utdelningsgraden har en negativ påverkan på framtida vinsttillväxt på 
1-, 3- och 5 år 
 
H20: Utdelningsgrad har en negativ koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3-, och 
5 år 

𝛽!"#$%&'&()(*+# < 0 
 
H2A: Utdelningsgrad har en positiv koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3-, och 
5 år 

𝛽!"#$%&'&()(*+# > 0 
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Eftersom mindre företag ofta är associerade med fler investeringsmöjligheter och större 
företag med färre antas små företag ha en högre vinsttillväxt. Detta är ett antagande som 
bland annat Zhou och Ruland (2006), Flint et al. (2010), Vermeulen och Smit (2011) 
gör, därmed förväntas också en negativ koefficient för denna variabel. 
 
Baspåstående 3: Företagets storlek har en positiv påverkan på framtida vinsttillväxt på 
1-, 3- och 5 år 
 
H30: Företagets storlek har en positiv koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3- och 
5 år. 

𝛽!"#$%&' > 0 
 
H3A: Företagets storlek har en negativ koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3- 
och 5 år. 

𝛽!"#$%&' < 0 
 
Ett företag som redan har hög avkastning på sina tillgångar kommer ha svårt att fortsätta 
visa stark vinsttillväxt. Detta förklaras av bland annat de bevis som presenteras av Fama 
och French (2000) att lönsamhet och vinster tenderar att vara återgå till medelvärdet, 
vilket beror på den konkurrens som lönsamma industrier lockar till sig. Därmed 
förväntas också ett negativt samband mellan framtida vinsttillväxt och tillgångarnas 
avkastning. 
 
Baspåstående 4: En redan hög avkastning på tillgångarna har en positiv påverkan på 
framtida vinsttillväxt 
 
H40: Företagets avkastning på tillgångarna har en positiv koefficient med framtida 
vinsttillväxt på 1-, 3- och 5 år. 

𝛽!"#!$%&'&(  !å  !"##$å!"#$!# > 0 
 
H4A: Företagets avkastning på tillgångarna har en negativ koefficient med framtida 
vinsttillväxt på 1-, 3- och 5 år. 

𝛽!"#!$%&'&(  !å  !"##$å!"#$!# < 0 
 
Skulder minskar det friakassaflödet och kan därmed minska agentkostnaderna som är 
associerade med dessa. Högre hävstång förväntas därför ha en positiv koefficient mot 
vinsttillväxt. Enligt Jensen (1986) kan skulder ersätta utdelningar, denna teori skulle 
styrka påståendet om att hävstången är positivt korrelerad med framtida vinster då 
ledningen har incitament att sköta företaget bättre och inte slösa med resurserna. Fama 
och French (2002, s. 30) drar slutsatsen att företag som har många lönsamma 
investeringar, utan att kunna täcka dessa med interna medel, till stor utsträckning 
finansierar dessa med skulder vilket också skulle kunna förklara detta positiva samband. 
McAndrews och Nakamura (1992) samt Brander och Lewis (1986) menar också att en 
hög skuldsättning kan hämma konkurrensen och därmed öka vinsterna vilket ytterligare 
motiverar för att denna variabel borde ha en positiv koppling till framtida vinsttillväxt. 
 
Baspåstående 5: Hävstången har en negativ påverkan på framtida vinsttillväxt på 1-, 3- 
och 5 år 
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H50: Hävstången har en negativ koefficient med framtida vinsttillväxt för 1-, 3- eller 5 
år. 

𝛽!ä!"#å!" < 0 
H5A: Hävstången har ett positivt samband med framtida vinsttillväxt för 1-, 3- eller 5 
år. 

𝛽!ä!"#å!" > 0 
 
Under antagandet att marknaden är någorlunda effektiv förväntar vi oss, likt Zhou och 
Ruland (2006, s. 59), att investerare är villiga att betala mer för varje krona av vinsten 
om den framtida vinsttillväxten är hög (med andra ord ett högre P/E-tal). Därför 
förväntar vi oss att E/P (det omvända P/E-talet) ska vara negativt korrelerad till framtida 
vinsttillväxt. 
 
Baspåstående 6: Aktiens avkastning har en positiv koppling till framtida vinsttillväxt på 
1-, 3- och 5 år 
 
H60: Aktiens avkastning en positiv koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3- eller 5 
år. 

𝛽!"#$%&'  !"#!$%&'&( > 0 
H6A: Aktiens avkastning har en negativ koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3- 
eller 5 år. 

𝛽!"#$%&'  !"#!$%&'&( < 0 
 
Allt eftersom företag växer gör även dess tillgångar det och därmed antas tillgångarnas 
tillväxt vara en indikator på att företaget är i en tillväxtfas likt det resonemang som förs 
av Zhou och Ruland (2006). Vi förväntar oss därför att företag med en tillväxt i 
tillgångar även kommer att visa tillväxt i vinsten, därmed bör vi observera en positiv 
koefficient i denna variabel. 
 
Baspåstående 7: Företag som växer har lägre framtida vinsttillväxt. 
 
H70: Tillgångarnas tillväxt har en negativ koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3- 
eller 5 år.  

𝛽!"##$å!"#$!#%  !"##$ä!" < 0 
H7A: Tillgångarnas tillväxt har en positiv koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3- 
eller 5 år. 

𝛽!"##$å!"#$!#%  !"##$ä!" > 0 
 
För att kontrollera om det existerar ”mean reversion” i vinsterna kommer vi använda oss 
av historisk vinsttillväxt i vår multipla regressionsanalys. Detta kan förklaras av Stiglers 
(1963) diskussion om mean reversion där övervinster kommer att återgå till mer 
normala nivåer på grund av konkurrens. Fama och French (2000) bevisar att vinster 
beter sig enligt mean reversion, denna variabel förväntas därför ha en negativ 
koefficient. 
 
Baspåstående 8: Företag vars historiska vinster redan är höga kommer att fortsätta ha 
hög framtida vinsttillväxt 
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H80: Historisk vinsttillväxt har en positiv koefficient med framtida vinsttillväxt för 1-, 3- 
eller 5 år. 

𝛽!!"#$%!"&  !"#$%%"&&!ä!" > 0 
H8A: Historisk vinsttillväxt har en negativ koefficient med framtida vinsttillväxt för 1-, 
3- eller 5 år. 

𝛽!!"#!"#$%  !"#$%%"&&!ä!" < 0 
 
 
Oberoende variabel Förväntad koefficient (β) 
Payout (Utdelningsgrad) Positiv 
Size (Företagets storlek) Negativ 
ROA (Tillgångarnas avkastning) Negativ 
Lev (Hävstång) Positiv 
E/P (Aktiens avkastning) Negativ 
PEG (Historisk vinsttillväxt) Negativ 
AG (Tillgångarnas tillväxt) Positiv 

Tabell 3 - Sammanfattning av förväntade koefficienter 
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3. Metod 
Metodkapitlet avser redogöra för de vetenskapliga utgångspunkter studien har samt att 
beskriva hur studiens resultat erhållits genom att presentera det praktiska förfarandet 
vid insamlande och bearbetning av data. Detta för att skapa transparens och 
därigenom öka studiens trovärdighet. 
 
3.1 Vetenskapliga utgångspunkter 
För att besluta om vilken metodologisk ansats som är mest lämplig vid vår typ av studie 
har vi kontrollerat hur tidigare studier genomförts för att kunna göra en jämförelse av 
resultaten samt för att de variabler som använts beräknats och tolkats korrekt. Tidigare 
studier som undersökt sambandet mellan framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad har 
använt en kvantitativ forskningsmetod då de utfört studien. Enligt Bryman (2011, s. 40) 
baseras en kvantitativ studie på tre grundläggande tillvägagångs- och synsätt: 
 

• Teorier i studien testas deduktivt 
• Kunskapsteoretiska inriktningen baseras främst på positivism 
• Studiens ontologiska inriktning är objektivism 

 
3.1.1 Studiens angreppssätt 
Samhällsvetenskapliga studier kan ha två olika angreppssätt för att behandla 
interaktionen mellan teori och empiri, induktion och deduktion. I en induktiv studie 
börjar forskaren med att samla in data via observationer och sedan utifrån detta 
formuleras hypoteser eller teorier, medan en deduktiv studie innebär att teorier och 
hypoteser genereras vilka sedan testas empiriskt (Backman, 2008, s. 54). Utifrån 
kunskapen inom ett område och de teorier som är möjliga att koppla till kunskapen 
formas ett eller flera begrepp som är möjliga att empiriskt utforska när en deduktiv 
ansats används (Bryman, 2011, s. 26). Vår studie, likt de andra som undersöker 
sambandet mellan framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad använder sig av ett 
deduktivt angreppssätt. Anledningen till att detta angreppssätt är lämpligt i studien 
grundar sig i att den teoretiska referensramen som finns att tillgå angående utdelningar 
och framtida vinsttillväxt initialt kräver en presentation, varefter hypoteser testar ifall 
det som sagts om sambandet är sant. Studiens resultat kan därefter leda till en revidering 
av de teorier som antas gälla för sambandet mellan utdelningsgrad och framtida 
vinsttillväxt om resultaten är samstämmiga med de studier som bevisat ett positivt 
samband mellan variablerna. I vår uppsats innebär det att vi först presenterar relevanta 
teorier vilka möjligtvis skulle kunna förklara och utöka förståelsen för det problem vi 
avser besvara, för att sedan definiera olika hypoteser som översätter problemet till 
konkreta definitioner. Därefter testas dessa empiriskt med kvantitativ data och utmynnar 
i ett resultat vilket möjliggör antingen en förkastning eller bekräftelse av hypoteserna 
och en eventuell modifikation av teorin.  

 
Figur 7 - Deduktiva processen (Bryman, 2011, s.26) 

Teori Hypoteser Datainsamling Resultat Hypotes-
prövning 

Revidering av 
teorin 
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Popper (1997, s. 30) menar att en sanning i en studie inte är den slutgiltiga sanningen, 
utan att det hela tiden finns möjligheter till förbättringar och förnyelser via kritik och 
kritisk diskussion som för oss närmare den säkra och slutliga sanningen. En teori kan 
vara överlägsen andra genom att antingen förklara mer, eller också vara bättre testad vid 
fler tillfällen. I dessa fall är de mer kritiskt och utförligt diskuterade ur alla tänkbara 
utgångspunkter. (Popper, 1997, s. 32) De teorier som presenteras i en studie ska kunna 
relateras till den verklighet som de empiriska testerna genererar via olika statistiska 
tester som fångar de olika variabler som avses kontrolleras för. Först därefter är det 
möjligt att avgöra om teorin är sann eller inte. Kritik mot detta tillvägagångssätt är att 
teorierna inte är anpassade för den verklighet den avser beskriva vilken är formulerad i 
problemställningen, utan ofta gör att verkligheten blir teoribestämd och misslyckas 
beskriva rätt verklighet. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 56) Då denna uppsats avser 
replikera tidigare studier om sambandet mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt 
bör det inte finnas risk att den nämnda kritiken mot det deduktiva angreppssättet uppstår 
eftersom målet är att finna svar på hur sambandet ser ut mellan variablerna.  
 
3.1.2 Kunskapsteori 
Under 1800-talet ansåg en filosof vid namn Auguste Comte att tänkandet om samhället 
var alltför präglat av spekulativa och romantiska föreställningar varför han skapade den 
positivistiska kunskapsteorin som ansågs säker, precis och verklig (Lundahl & Skärvad, 
1999, s. 38-39). Olika forskare och författare har något olika uppfattning om vad 
begreppet positivism verkligen innefattar, men är överens om vissa gemensamma 
egenskaper: (1) Endast fenomen som via sinnena kan bekräftas är kunskap. (2) 
Ställningstagande till hypoteser som är möjliga att testas är det huvudsakliga syftet med 
teorin. (3) Genom att samla in fakta uppnås kunskap och möjligheter att ta ställning till 
verkligheten. (4) Vetenskapen måste vara fri från värderingar, med andra ord ska den 
vara objektiv. (5) Vetenskap innefattas enbart av vetenskapliga påståenden och inte 
normativa påståenden vilka inte nödvändigtvis har vetenskapligt stöd. (Bryman, 2011, s. 
30) Lundahl och Skärvad (1999, s. 39) har ytterligare definierat positivismen som att 
vetenskapens mål är att förklara och söka efter ett orsak-verkan-samband, samt att alla 
vetenskapliga arbeten bör utföras med samma metod, ”den enhetliga vetenskapliga 
metoden”. 
 
Vi har i vår studie funnit att positivismen bättre förklarar det problem vi formulerat 
jämfört med hermeneutiken. Detta eftersom hermeneutiken, som är det andra 
kunskapsteoretiska angreppssättet vilket en studie kan ha, grundar sig i att människor 
och observationer i naturvetenskapen måste särskiljas för att forskaren ska kunna fånga 
det subjektiva i en social handling (Bryman, 2011, s. 32). Det är alltså snarare en 
subjektiv tolkning av sociala förhållanden över verkligheten vars kunskap är kortlivad 
och möjligheterna till generalisering är begränsade eftersom objektet som undersöks 
kan erhålla nya erfarenheter eller tolka omvärlden annorlunda med tiden, vilket kan vara 
ett problem. Denna ansats kan å andra sidan verka mer vetenskaplig då metoden visar 
orsakssamband snarare än den verkan studien har, vilket är vad som utgås ifrån i den 
positivistiska kunskapsteorin (Popper, 1997, s. 70). Då denna studie ämnar undersöka 
hur utdelningsgraden påverkar framtida vinsttillväxt på aktiemarknaden är studien 
kopplad till det positivistiska forskningsidealet genom att observationerna som görs inte 
är kopplade till en subjektiv tolkning av verkligheten, utan snarare en objektiv analys av 
historisk data på aktiemarknaden.  
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3.1.3 Verklighetssyn 
Objektivism är den odontologiska ståndpunkten som säger att sociala företeelser och 
deras betydelse har en existens som är oberoende av de sociala aktörerna. Med andra 
ord består det som observeras av yttre fakta som följer sina egna regler och riktlinjer. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 33) Det konkurrerande synsättet till objektivism är 
konstruktionism där sociala företeelser och kategorier inte endast skapas via socialt 
samspel utan att de också befinner sig i ständig revidering. (Bryman & Bell, 2005, s. 
34) Enligt konstruktionismen kan aldrig en forskare presentera en slutgiltig beskrivning 
av det som studeras, utan endast en temporär beskrivning av denna under rådande 
omständigheter. Således handlar det inom verklighetssyn att avgöra ifall sociala 
entiteter, i vårt fall finansiell kunskap kring utdelningar, ska beskrivas som tidlösa 
objektiva enheter med en egen yttre verklighet fri från de sociala aktörernas påverkan 
eller betraktas vara konstruktioner som bygger på aktörernas uppfattningar, handlingar 
och förändring över tid. (Bryman & Bell, 2005, s. 33) Likt de antaganden som McGoun 
(1992, s. 161) menar att forskare, inte minst de inom det finansiella området, utgår ifrån 
har vi formulerat och försökt besvara följande frågor. Detta i ett försök att avgöra om 
vår syn på utdelningars verkliga egenskaper kan anses vara objektiv eller 
konstruktionistisk. (1) Är finans ett ämne som är oberoende av de sociala aktörerna och 
över tid? (2) Är det möjligt att testa, åtminstone principiellt, hur väl finansiella teorier 
beskriver verkligheten av fenomenet? (3) Även om vi inte kommer att kunna beskriva 
fenomenet perfekt, kommer med tiden mer precisa beskrivningar att utvecklas? 
 
McGoun (1992, s. 162) menar att finans är retorisk vetenskap, något som kan beskrivas 
som vetenskap vilket beskriver något om hur det kommer att vara. Han menar att finans 
är ett ämne som förändras när miljön för de finansiella aktörerna förändras, till skillnad 
från normativ vetenskap av hur något borde vara, eller positivismens hur något är. 
(McGoun, 1992, s. 162) Ett av de exempel som han använder sig av är Black-Scholes 
optionsvärderingsmodell, där det enligt McGoun är modellen i sig som är grunden till 
att den fungerar. Modellen publicerades i samband med starten för den första 
optionshandeln där aktörerna i brist på andra modeller värderade sina optioner genom 
denna. Alltså fungerar modellen för att den övertalade aktörerna att den fungerar, inte 
för att den beskrev hur något faktiskt är. (McGoun, 1992, s. 171) Den här kritiken 
ifrågasätter om finans som ämne, eller delar av det verkligen är objektiva. Vår 
uppfattning är att finans är objektivt av den anledning som fråga tre ovan ställer. Även 
om kritiken från McGoun (1992) är genuin och visar på en del av de problem som finns 
inom forskningen kring finans, att forskning och modeller påverkar aktörerna, är vår 
uppfattning att ju mer forskning som bedrivs desto närmare verkligheten kommer vi, 
men vi är inte där än. 
 
Vi har intagit en objektivistisk ståndpunkt då studien består av kvantitativ data för att 
beskriva sambandet mellan utdelningsgraden och framtida vinsttillväxt. Sambandet är 
oberoende av de sociala aktörerna eftersom dessa data inte influeras eller påverkas av 
varken forskare eller personer inom organisationer, då de inte har någon möjlighet att 
ändra dessa data i efterhand.  
 
3.2 Litteratursökning  
Relevant litteratur har främst sökts via de av Umeå Universitetsbibliotek tillgängliga 
databaser. De som använts vid litteratursökning är i första hand Business Source 
Premier (Ebsco) som innehåller mer än 2 200 olika tidskrifter och sträcker sig från 1965 
till dags dato. Ämnesområden databasen täcker är bland annat marknadsföring, 
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management, nationalekonomi, finansiering och redovisning. Även JSTOR (ITHAKA) 
har använts frekvent för att finna relevanta artiklar. Databasen har mer än 1 500 
akademiska tidskrifter som täcker humaniora, samhällsvetenskap och vetenskap. Ett 
annat verktyg som varit behjälpligt vid litteratursökningen är Google Scholar som vid 
sökning sorterar resultaten efter dess relevans. Relevansen mäts utifrån hur många 
citeringar en viss artikel har fått i andra artiklar i en fallande skala. För att finna hela 
artikeln finns den aktuella databasen länkad via Google Scholar där den via Umeå 
Universitets databaser kunnat hämtas.  
 
För att i största möjliga utsträckning använda de mest relevanta artiklarna har det 
kontrollerats för vilken tidskrift som publicerat de valda artiklarna. Exempelvis har 
artiklar publicerade i Journal of Finance föredragits framför artiklar publicerade i andra, 
mindre välrenommerade tidskrifter eftersom de anses mer pålitliga och akademiskt 
gångbara. Även Google Scholars system med antalet refereringar har använts som en 
rangordningsmekanism vid valet av vilka artiklar vi presenterar i studien när detta varit 
möjligt. Ett urval av de nyckelord vi använt oss av vid artikelsökning är: 
 
Earnings growth, Earnings, Future earnings growth, Dividends, Dividend Policy, 
Payout, Payout ratio, Dividend payout, Pecking order, Signaling, Agency theory, 
Investments, Cash flow, Free cash flow. 
 
3.2.1 Källkritik 
Enligt Thurén (1997, s. 11) är principerna för källkritik fyra till viss mån självklara 
kriterier samt en distinktion: (1) Äkthet, en källa ska vara vad den säger sig vara. (2) 
Tidssamband, tiden mellan en händelse och källans historia om händelsen avgör hur stor 
tilltro till källan som bör finnas. (3) Oberoende, en källa bör stå för sig själv och inte 
vara av sekundär art. (4) Tendensfrihet, det ska inte finnas någon anledning att ha 
aningar om att källan förvränger verkligheten för att gynna sina egna intressen. Skillnad 
mellan berättelser om något och faktiska händelser till vilka det finns bevis på har hänt 
kräver en distinktion då berättelser kräver mer kritisk granskning och diskussion jämfört 
med verkliga händelser. (Thurén, 1997, s. 11) Ejvegård (2003, s. 64) utvecklar det andra 
kriteriet om tidssamband och delar upp det i två delar och kallar dessa för färskhetskrav 
och samtidighetskrav. Färskhetskravet innebär att det oftast är bättre att konsultera en 
nyare källa än en äldre eftersom att den nyare bör innehålla en mer uppdaterad bild av 
verkligheten utan att förnimma viktiga fakta som presenterats tidigare. 
Samtidighetskravet säger att en källa som ligger närmare de observerade händelserna 
har större tillförlitlighet än en källa som publicerats långt efter de händelser som 
undersöks eftersom verkligheten kan vara en annan än den som rådde vid studietillfället. 
(Ejvegård, 2003, s. 64) 
 
En mängd artiklar som presenterats i teorikapitlet är motsägande utifrån Thuréns (1997) 
andra kriterium då tiden mellan publikationsdatum till dess att vi återger de tankar som 
presenterats i vissa fall skiljer med nästan femtio år. Detta beror på att de källor som vi 
valt att referera till har erhållit högt anseende bland forskare inom det finansiella 
området tack vare att de tankar och samband de presenterade vid den tiden än idag är 
relevanta i någon form. Därför anser vi det rättfärdigat att inkludera dessa något 
föråldrade teorier då de har varit en god utgångspunkt i diskussionen kring de olika 
teorierna, där resonemanget sedan vidareutvecklas med nyare och mer uppdaterade 
bevis och studier. Den allmänna uppfattningen gällande de äldre artiklar vi använt i 
studien är tillräckligt välkända och accepterade för att kunna applicera eftersom de på 
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olika sätt bidrar till att förklara hur utdelningar och utdelningsgrad påverkar framtida 
vinsttillväxt. Dessa något äldre teorier och artiklar har även figurerat i studierna som 
undersöker sambandet mellan framtida vinsttillväxt och utdelningar som startpunkt 
innan bevisen för sambandet presenteras vilket ytterligare stärkt vårt beslut att inkludera 
dessa i denna uppsats. Särskilt då de studier som kontrollerat sambandet mellan 
framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad alla utförts under 2000-talet, några till och 
med efter 2010, vilket innebär att samtidighetskravet tydligt är uppfyllt.  
 
Alla källor vi använt har varit ursprungskällan. Det förekommer inte någon gång i 
denna studie en sekundärkälla som refererar tillbaka till en annan källa. Det har funnits 
tillfällen då en nyare studie har refererat till en äldre studie. I dessa fall har istället för 
att använda den refererande studien, snarare den ursprungliga källan lokaliserats och 
använts för att inte riskera att den ursprungliga innebörden påverkats eller feltolkats av 
den sekundära källan. En strävan att i alla lägen finna och bilda en egen förståelse för 
det aktuella ämnet har genomsyrat denna uppsats. Vidare kan nämnas att alla använda 
artiklar från vetenskapliga tidskrifter har kontrollerats för att de blivit ”peer-reviewed”, 
vilket innebär att artikeln blivit granskad av en akademiker specialiserad inom samma 
område som författaren, en sorts godkännande att resultaten är tillförlitliga. Även antalet 
citeringar har tagits hänsyn till i studien. Desto fler gånger en artikel blivit citerad, desto 
större tillförlit anser vi att vi kunnat känna inför att använda den som referens i 
uppsatsen eftersom ett brett erkännande via många citeringar tyder på att resultaten är 
relevanta för forskningen inom området.  
 
Fundamentet denna uppsats är baserad på är den upptäckt Arnott och Asness (2003) 
gjorde angående sambandet mellan framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad. Ett 
ifrågasättande utifrån Thuréns (1997) tendensprincip går att dra, vilket är att de skulle 
ha förvrängt sitt resultat för att på något sätt gynna sina egna personliga eller 
ekonomiska intressen. Detta måste dock avslås då det via åtskilliga efterföljande studier 
visats att det nämnda sambandet gäller även i andra länder samt olika sorters studier 
(index- och företagsspecifik metod) och att det därför saknas substans för att påvisa att 
de snedvridit resultaten för att främja sina resultat. Vad gäller distinktionen mellan 
något berättat och faktiska händelser utifrån de källor vi valt att presentera i studien är 
många av de källor vi använt studier som baseras på rådata från aktiemarknaden. Det 
finns ingen möjlighet att förändra de olika studerade variablernas värde vilka snarare än 
att fingeras, har ett bestämt värde. 
 
3.3 Studiens genomförande 
Datainsamlingen i en studie kan delas in i två olika kategorier, kvalitativ och kvantitativ 
insamlingsmetod. Denna studie använder kvantitativ data och följer tidigare studier 
inom områdets metodologi för att kunna dra relevanta och rättvisande slutsatser och 
föra en tillämplig diskussion. Variablerna som testas empiriskt i denna studie är 
hämtade från finansiella rapporter från svenska företag och definieras av Dahmström 
(2005, s. 25) som kvantitativa eller numeriska variabler som ursprungligen antar 
numeriska värden. Utgångspunkten för vårt metodologiska tillvägagångssätt är det som 
användes av Zhou och Ruland (2006), vilka undersökte sambandet mellan framtida 
vinsttillväxt och utdelningar, med vissa tillägg från andra studier.  
 
En studies utgångspunkt är alltid baserad på ett problem, mer konkret en frågeställning 
som avses besvaras. Arbetet och planeringen av en statistisk undersökning styrs av 
syftet och problemformuleringen som måste definieras till konkreta frågor som kan 
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besvaras med hjälp av statistiska experiment. Syftet med statistiska undersökningar kan 
vara; 

• Beskrivande/Deskriptiva. Frågeställningar som passar till denna typ av syfte kan 
vara ”hur mycket?” eller ”hur länge?”. Dessa undersökningar görs för att visa på 
opinionens åsikt eller inställning, marknadsundersökningar om produkter, eller 
dylika ändamål. Praktiskt utförs dessa undersökningar ofta via intervjuer eller 
enkäter vilket är en icke-experimentell undersökning 

• Förklarande/utredande. Frågor såsom hur stor effekten på variabeln Y blir när 
värdet på variabeln X förändras är vanlig vid förklarande studier. När forskaren 
vill testa hypoteser och kartlägga samband används denna typ av studie som är 
av experimentell natur. 

• Framåtblickande. Undersökningen ämnar göra förutsägelser om framtiden 
genom att göra prediktioner och prognoser.  

 
Denna studies problemställning är av förklarande/utredande samt framåtblickande natur 
vilket gör att inriktningen på studien kommer baseras på dessa typer av statistiska 
undersökningar. Detta överensstämmer med studiens syfte, att kontrollera för 
sambandet mellan framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad. Resultatet kommer att ge 
en föraning om det är möjligt att som investerare grunda sina beslut på ett företags 
utdelningsgrad för att erhålla en högre avkastning på sitt aktieinnehav då vinsttillväxten 
har ett samband med utdelningar enligt Miller och Modigliani (1961, s. 413). 
Dahmström (2005, s. 54) betonar att planeringen av statistisk undersökning kräver tre 
huvudsakliga frågeställningar:  
 

(1) Vem ska undersökas? 
(2) Vad ska undersökas? 
(3) Hur ska undersökningen göras? 

 
Dessa frågor kommer därför att diskuteras och användas som utgångspunkt för detta 
kapitel. 
 
3.3.1 Undersökningsobjekt 
För att besvara den första huvudsakliga frågeställningen vem som ska undersökas krävs 
att en population avgränsas och definieras, med andra ord de undersökningsobjekt 
forskaren är intresserad av (Studenmund, 2001, s. 543). När forskare vill studera 
attityder och egenskaper för en mängd av element begränsas detta till en population. En 
population behöver inte nödvändigtvis bestå av människor, utan kan också bestå av 
alternativa objekt. (Dahmström, 2005, s. 55) Denna uppsats population är alla företag 
som någon gång under studiens tidsperiod varit listade på Stockholmsbörsen.  
 
Processen att finna undersökningsobjekten för studien har varit tidskrävande och 
komplicerad. Innan en djupare förståelse för hur den databas som använts fungerar 
lyckades vi samla in data för fel finansiell post både en och två gånger innan de för 
korrekta siffrorna erhölls. Då studien till stor del är baserad på tidigare studier som 
testat för sambandet mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt som utförts i andra 
länder har vi försökt att utgå från samma finansiella poster när vi beräknat våra 
variabler vilket har varit tidsödande. Hade mindre fokus lagts på detta hade en 
jämförande analys av resultaten fått mindre tyngd ur forskningssynpunkt och ansågs 
därför viktigt när vi definierade vår målpopulation. Nedan redovisas hur de data från 
finansiella poster som krävs för att beräkna de variabler som avses användas i denna 
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studie samlats in via Thomson Datastream. En avgörande faktor för vilka företag som 
ingår i målpopulationen är beroende på tillgängligheten av data för de olika finansiella 
posterna. I de fall där data saknats för någon av posterna nedan har det företagetsåret 
utelämnats av den anledningen. Detta då de statistiska test som gjorts ska visa ett 
resultat som är representativt för alla företag som ingår och att bortfallsfelet minimeras. 
Tilltaget gjorde att målpopulationen för studien innehåller 352 företag på den svenska 
aktiemarknaden. Fördelningen över antal företag i olika sektorer presenteras i Appendix 
1. 
 
Vinst (Earnings) 
I Thomson Datastream används termen ”Net Income” för att definiera vilken vinst ett 
visst företag gör. Det finns ett antal olika typer av vinstposter att välja på i Thomson 
Datastream men den vi valt att använda oss av i studien är ”Net Income After Preferred 
Dividends (Basic EPS)” vilken representerar vinsten efter det att preferensaktier 
reglerats för och tagits bort. Det är även via dessa data företags vinst-per-aktie räknas ut 
då den kopplas till antal aktier i företaget. (Thomson Reuters, 2012, s. 557) Dessa 
anledningar, att preferensaktier exkluderas samt att detta är den data som används för att 
räkna ut vinst-per-aktie-talet, har gjort att vi använt detta istället för snarlika vinstdata 
som skiljer sig en aning i hur de definieras i Thomson Datastream. (Huang et al., 2009, 
s. 598) exkluderade preferensaktiedata från sin studie då dess funktioner skiljer sig från 
vanliga aktier vilket ytterligare stödjer detta tilltag. 
 
De vinstdata som erhållits har i uppsatsen en viktig funktion då den används för att 
räkna både framtida- och historisk vinsttillväxt. Därför har författarna kontrollerat att 
vinst-per-aktie-talet som går att erhålla direkt via Thomson Datastream överensstämmer 
med det tal som räknas fram manuellt i Microsoft Excel genom att dividera den totala 
vinsten med antalet aktier vid årets slut. 
 
Utdelningar (Dividends) 
För att kunna räkna ut utdelningsposten har Thomson Datastreams finansiella post 
”Common Dividends (Cash)” använts. Denna innehåller den totala summan utdelningar 
ett företag gett i form av pengar på sina aktier under räkenskapsåret i fråga och 
inkluderar extra och speciella utdelningar (Thomson Reuters, 2012, s. 414). För att 
undvika att av misstag beräkna utdelningsposten i studien med preferensaktier har vi 
valt denna finansiella post från Thomson Datastream istället för de totala utdelningar till 
hela företaget för vilken det finns en post i Thomson Datastream, ”Cash Dividends Paid 
– Total”. Vid användning av den skulle dels både preferensaktieutdelningar samt 
direktörsbonusar inkluderas vilket vi vill undvika då vår studie avser besvara ifall 
utdelningsgraden har något samband med den framtida vinsttillväxten likt tidigare 
forskning. Flint et al. (2010, s. 45) och Vermeulen och Smit (2011, s. 36) har i sina 
studier bortsett från preferensaktier då de beräknat utdelningsposten och enbart gjort 
sina beräkningar på utdelningarna på ordinarie aktier, vilket vi utgått från då vi beslutat 
om att använda ordinarie aktiers utdelningar som bas i uträkningarna i denna studie.  
 
Antal aktier vid årets slut (Number of shares issued at year end) 
Antal aktier vid årets slut går att erhålla via en rad olika finansiella poster i Thomson 
Datastream. Genom att granska definitionerna till de olika posterna beslutade vi oss för 
att använda den Thomson Datastream definierar som ”Common Shares Used To 
Calculate Earnings Per Share”. Den representerar antalet aktier som används för att 
räkna ut vinst-per-aktie-talet och är kopplad till den vinstpost vi använt och beskrivit 
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ovan (Thomson Reuters, 2012, s. 420). I denna studie krävs att det vinst-per-aktie-tal vi 
beräknar är korrekt då den historiska och framtida vinsttillväxten baseras på det talet 
vilket är två centrala variabler i studien. Därför har vi kontrollerat att det tal vi beräknat 
överensstämmer med Thomson Datastreams ”EPS” post genom att göra stickprov för 
olika företag och år och funnit att vår beräkning motsvarar Thomson Datastreams, 
gällande vinst-per-aktie-tal.  
 
Hade vi använt exempelvis posten ”Number of Shares” som grund i vår beräkning av 
vinst-per-aktie-talet upptäckte vi snabbt när stickprov gjordes att det tal vi beräknat inte 
överensstämde med det tal Thomson Datastream använder. Anledningen till att vi inte 
använde oss av Thomson Datastreams tal för vinst-per-aktie beror på att det av någon 
anledning inte fanns data för alla de företag som ingår i studiens lista. Då vi avser göra 
denna studie generaliserbar och replikerbar har vi följt tidigare studiers tillvägagångssätt 
i den mån det är möjligt att utläsa detta och fokuserat på att kontrollera noggrant för 
denna finansiella post då den i stor utsträckning påverkar studiens resultat.   
 
Aktiepris vid årets slut (Share price at year end) 
Denna finansiella post har använts i studien för att kunna räkna fram storleksvariabeln 
då den genom att multipliceras med antalet aktier ger ett företags värde på eget kapital 
vid årets slut. Via Thomson Datastream går det att erhålla antingen ”Price” eller 
”Unadjusted Price”. Skillnaden mellan dessa två är att det ojusterade priset på ett 
företags aktie står för det sista noterade priset för ett specifikt år medan priset är baserat 
på gårdagens listade pris. Definitionen av posten ”Price” säger att historiska priser 
erhålls genom att använda det ojusterade priset då det reflekterar det faktiska priset för 
varje år. Mot bakgrund av detta har det ojusterade priset använts i studien för att skapa 
en rättvisande bild över det pris som gällt för varje år under studiens tidsperiod. 
 
Totala tillgångar (Total assets) 
Data för totala tillgångar har erhållits via Thomson Datastreams finansiella post ”Total 
Assets” som innehåller summan av de totala nuvarande tillgångarna, långsiktiga 
kundfordringar, investeringar i moder- och dotterbolag, andra investeringar, 
anläggningstillgångar, och andra tillgångar (Thomson Reuters, 2012, s. 653). Denna 
post krävs för att kunna fastställa tillväxt på tillgångar och har därför använts mellan 
åren som undersökts för att räkna ut ett-, tre-, och femårig tillgångstillväxt. Det finns 
ingen post som motsvarar de totala tillgångarnas tillväxt och är applicerbar på svenska 
företag, därför har denna post använts och beräkningar har gjorts manuellt i Excel. 
 
Totala skulder (Total liabilities) 
Totala skulder används i studien för att räkna ut hävstångsvariabeln. I Thomson 
Datastream valdes mellan två poster för att kunna genomföra denna uträkning; “Total 
Debt” och ”Total Liabilities”. ”Total Debt” representerar alla räntebärande och 
kapitaliserade hyresskulder och är summan av lång- och kortsiktiga skulder, medan 
”Total Liabilities” är mer specificerad av Thomson Datastream och beskrivs som alla 
korta och långa skulder vilka företaget är förväntade att uppfylla. Vidare anges vad som 
inkluderas och exkluderas i posten. Poster som kort- och långsiktiga skulder, uppskjutna 
skatter och inkomst och andra skulder är exempel på vad som inkluderas. (Thomson 
Reuters, 2012, s. 656-660) I valet mellan dessa variabler har beslutet baserats på 
transparensen från Thomson Datastream då dessa tal skiljt sig markant då stickprov 
utförts. Då ”Total Liabilities” erbjuder en djupare beskrivning över sitt innehåll föll 
valet på den variabeln och det är den som använts i studien. Även det faktum att 
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Vermeulen och Smit (2011, s. 36) använder det engelska ordet ”liabilities” istället för 
”debt” förstärker vårt val att använda den finansiella post vi gjort.  
 
3.3.2 Undersökningsperiod 
Tidigare forskning om sambandet mellan framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad har 
aldrig tidigare utförts i Sverige. Detta gjorde att vi ville undersöka en relativt lång 
tidsperiod för att få ett heltäckande resultat. Uppsatsens tidsperiod sträcker sig mellan 
1989-01-01 till 2012-12-31 och innehåller data från företag som någon gång mellan 
detta tidsintervall varit listat på Stockholmsbörsen. En anledning till att vi valt denna 
omfattning på studien är för att i största möjliga utsträckning undvika cykliska 
beteenden på aktiemarknaden då det under denna tidsperiod varit både finansiella kriser 
och högkonjunktur vilket hade kunnat ge ett missvisande resultat ifall tidsperioden 
begränsats till dessa år. 
 
Då avsikten är att studera hur sambandet mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningsgrad ser ut under ett, tre, och fem år krävs dessutom en tidsperiod som är 
tillräckligt lång för att kunna erhålla nog med data från företagen för att kunna mäta 
sambandet på en femårsperiod. Det krävs åtminstone fem års återkommande data för att 
kunna utföra beräkningar på det sambandet och därför är en lång tidsperiod att föredra. 
Då vinsttillväxten i studien beräknats både för historiska och framtida år finns inte data 
tillgängligt för att beräkna den framtida vinsttillväxten efter år 2011. Detsamma gäller 
för historiska vinsttillväxten som enbart finns tillgänglig från 1990 då det inte går att 
beräkna historisk vinsttillväxt för 1989 då det krävs data från 1988 för att utföra den 
beräkningen.  
 
3.3.3 Undersökningsvariabler 
Dahmströms (2005, s. 54) andra frågeställning vid planeringen av en statistisk 
undersökning är vad som skall undersökas. I planeringen av vad som skall undersökas 
är det av stor vikt att inte förnimma studiens målsättning och de frågeställningar som 
avses besvaras. Om detta skulle ske finns risken att analys och bearbetning av 
variablerna inte svarar mot det ursprungliga syftet med studien vilket först märks när 
denna fas av studien påbörjas. Därför måste undersökningsvariablerna definieras 
entydigt för att undvika risken för att de svarar mot fel syfte. (Dahmström, 2005, s. 61) 
Uppsatsens undersökningsvariabler är; Vinsttillväxt (EG), Utdelningsgrad (Payout 
ratio), Storlek (Size), Avkastning på tillgångar (ROA), Hävstång (LEV), 
Aktieavkastning (E Yield), Historisk vinsttillväxt (PEG), och Tillväxt på tillgångar 
(AG). Vidare diskussion om dessa följer senare i detta kapitel. I text används i huvudsak 
de svenska termerna medan den engelska beteckningen används i tabeller. 
 
3.3.4 Insamling och bearbetning av data 
För att datainsamlingen till denna uppsats ska kunna hållas konstant har företagsdata i 
form av de variabler vi avser undersöka enbart samlats in från Thomson Datastream i de 
fall data varit tillgänglig. För att undvika att data som samlas in behandlas annorlunda 
har vi uteslutande använt oss av de data Thomson Datastream kunnat frambringa för att 
presentera och basera resultatet på data som behandlats på ett likformigt sätt. Thomson 
Datastream är en programvara som erhållits via Umeå Universitetsbibliotek och är en 
databas som innehåller finansiell data från 175 länder och 60 globala marknader där 
vissa data sträcker sig 50 år bakåt i tiden. Ett stort antal data, däribland för de finansiella 
poster vi ämnar utgå ifrån i vår studie för att kontrollera för sambandet mellan framtida 
vinsttillväxt och utdelningsgrad, finns tillgängliga via databasen. Vi upptäckte när vi 
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kontrollerade stickprov över vissa företag att storleken på vissa finansiella poster skilde 
sig åt mellan Thomson Datastream och företagens årsrapporter. Det grundar sig inte på 
att värden som erhålls via Thomson Datastream har blivit ändrade av de människor som 
behandlar årsrapporterna. De analyserar snarare de komponenter som ligger bakom 
varje rapporterad post i de finansiella rapporterna och presenterar därefter ett värde som 
blir jämförbart med andra företags värde för samma variabel. (Thomson Reuters, 2012, 
s. 30) Vi har inte försökt komplettera saknad information rörande vissa finansiella 
poster då de exakta detaljerna kring tillvägagångssättet vid insamling av data inte 
preciseras. Att försöka lista ut det och skapa en standardiserad metod för insamlingen 
tillsammans med att identifiera var kompletterande data krävs hade blivit alltför 
omfattande.  
 
Konstruktion av företagslista 
För att studiens resultat ska vara rättvisande har en egen lista av företag skapats utifrån 
de data som hämtats från Thomson Datastream vilken utgör studiens målpopulation. 
Anledningen till detta beror på att den lista som erhålls av Thomson Datastream initialt 
inte motsvarar de kriterier vi önskar att företagen ska ha. En lista som skapats utan att 
några specifikationer anges innehåller bland annat dubbletter av företagsaktier då alla 
företagets aktier inkluderas. Då det är specifika företag och inte ett företags aktier vi är 
intresserade att testa valde vi i studien att enbart inkludera den av ett företags aktier som 
handlas mest frekvent. Vidare har företag exkluderats från listan ifall de av någon 
anledning inte längre ingår på den svenska aktiemarknaden vilket kan bero på att de 
blivit uppköpta, uteslutits, eller gått i konkurs. Om denna lista använts är risken därför 
stor att studiens resultat blivit missvisande då vissa företag inkluderats två eller fler 
gånger för att de har flera olika aktier samt att företag som under studiens tidsperiod 
funnits med på Stockholmsbörsen men sedan av någon anledning inte längre varit 
listad, felaktigt exkluderats från studien. 
 
Listan över företag är konstruerad genom att göra en ”Equity Search” i Thomson 
Datastream och välja ”Single Series – Data” och sedan ”Time Series Data”. Därefter har 
en avancerad sökning gjorts där möjligheten att välja vilka kriterier som ska gälla för de 
företag som medräknas i listan. Där valdes företag från svenska aktiemarknaden och 
vad som av Thomson Datastream definieras som ”Major Security”, med andra ord 
enbart den aktie som handlas mest frekvent på aktiemarknaden för att inte alla 
företagets aktier ska inkluderas. För att listan enbart skulle innehålla aktier valdes 
finansiella instrument kopplade till aktien bort då detta inte är justerat för i den 
ursprungliga listan. När dessa begränsningar gjorts erhölls en lista innehållande 1255 
företag på den svenska aktiemarknaden. Denna lista innehöll både företag som är aktiva 
och de som av någon av de tidigare nämnda anledningarna inte längre är aktiva på 
aktiemarknaden under studiens tidsperiod. Att både aktiva och inte längre listade 
företag inkluderats i listan beror på att de företag som under minst två år av studiens 
tidsperiod har kunnat erhållas data från över studiens variabler är av intresse för studien.  
I och med detta tillvägagångssätt undviker vi överlevnadsbias vilket skulle kunna uppstå 
om enbart företag som varit listade under hela tidsperioden inkluderats. När enbart 
existerande aktier studeras uppstår överlevnadsbias vilket kan göra att resultatet blir 
skevt och reliabiliteten för studien sänks. (Studenmund, 2001, s. 550) 
 
För att inte företag med specifika egenskaper och alltför små företag ska påverka 
resultatet har vissa begränsningar gjorts. Det första vi gjorde var att kontrollera att 
företaget under studiens tidsperiod haft utdelningar då det är studiens huvudsyfte och en 
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förutsättning för att kunna kontrollera för sambandet mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningsgrad. Företag inom finansiella sektorn exkluderades från vår lista eftersom 
deras finansiella struktur och affärsverksamhet är annorlunda än övriga företag på den 
svenska aktiemarknaden. Företag i den finansiella sektorn grundar en stor del av sina 
aktiviteter på utlåning vilket påverkar hävstångsvariabeln i vår studie och skulle kunna 
förvränga resultatet. Samtliga av de tidigare studierna som presenteras i teorikapitlet 
vilka utfört en företagsspecifik undersökning om sambandet mellan framtida 
vinsttillväxt och utdelningsgrad har exkluderat företag från finansiella sektorer vilket 
påverkat vid beslutet att exkludera denna typ av företag. Övriga kriterier som använts är 
baserade på tillvägagångssättet använt av Fama och French (2002) och Zhou och 
Ruland (2006) vilket är att vinsten under företagsår noll ska vara positiv, samt att det 
ska finnas ett eget kapital som är större än 1 750 000 SEK och/eller ha totala tillgångar 
över 3 500 000 SEK. När vi satt gränserna för vilken summa som krävs för att företagen 
ska inkluderas har vi antagit en växelkurs på 7 SEK per dollar. 
 
Efter att detta gjorts erhölls en lista över 352 företag som haft utdelningar under något 
av åren mellan 1989 och 2012. De övriga finansiella posterna och dess data vilka krävs 
för att utföra de statistiska tester som testar för sambandet mellan framtida vinsttillväxt 
och utdelningsgrad samlades sedan in via Thomson Datastream. När detta var gjort 
skapades en lista för antalet företagsår för vilka det fanns data. Detta innebär att om ett 
företag funnits listat på Stockholmsbörsen under sju år med fullständig data för alla 
variabler genererar det sju företagsår. Likt Vermeulen och Smit (2011) justerades sedan 
listan genom att företagsår där utdelningsvariabeln är noll eller mindre raderades 
eftersom år där utdelningar inte givits saknar värde i denna studie och företagsår där 
utdelningsgraden varit negativ då en sådan observation inte har någon ekonomisk 
betydelse annat än att företaget finansierat sina utdelningar med lån. En möjlig 
förklaring till att företagen handlat på det sättet kan vara att de är ovilliga att strypa sina 
utdelningar då detta skickar negativa signaler till marknaden. Istället kan de välja att 
behålla utdelningarna om förlusten anses vara temporär. Även år där företag haft 
negativ vinst har raderats ur populationen vilket följer metodologin som använts i alla 
de i teorikapitlet presenterade studier som studerat sambandet mellan framtida 
vinsttillväxt och utdelningsgrad på företagsspecifik nivå.  
 
Därefter togs hänsyn till outliers och en halv procent av de högsta och lägsta 
observationerna skalades av för alla variabler förutom storlek och utdelningar. Detta 
eftersom att storleken redan justerats för då den naturliga logaritmen av det totala 
marknadsvärdet av företaget för varje år beräknats för den variabeln vilket ger en 
proportionerlig storlek på alla företag som saknar extrema värden. Gällande 
utdelningsgraden togs enbart den översta halva procenten bort eftersom utdelningar 
mindre eller lika med noll redan justerats för. Detta skapade den slutliga listan som 
använts för de statistiska testerna i SPSS.  
 
Bearbetning av data 
Då mängden data i uppsatsen är omfattande har den data som erhållits via Thomson 
Datastream behandlats med hjälp av Microsoft Excel där formler för beräkningar förts 
in, samt till viss del använt programmering i macros där en manuell behandling av data 
skulle vara alltför tidskrävande. Likt manuell behandling av data finns självklart risken 
att de macros som använts blivit programmerade på ett felaktigt sätt vilket skulle kunna 
ge systematiskt felaktighet. Detta har dock testats för via att göra stickprov via 
regelbundna manuella beräkningar för att se att de macros som använts utförts på rätt 
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sätt. En stor fördel med att programmera macros är att risken för att göra mänskliga fel i 
databearbetningen minskar under förutsättningen att de macros som används är 
programmerade på rätt sätt. För utdrag ur företagslistan som skapats, se Appendix 2. 
 
3.3.5 Urval 
Vid statistiska undersökningar kan två grundläggande typer av urval användas; icke 
slumpmässiga eller slumpmässiga urval (Dahmström, 2005, s. 233). Ursprungligen på 
vår lista fanns 1255 företag som någon gång under 1989 till 2012 varit listade på 
Stockholmsbörsen. Därefter, när företag som inte betalat utdelningar och andra kriterier 
tagits hänsyn såsom filtreringen av företag där data saknas för en eller flera variabler 
har vi använt oss av ett icke-slumpmässigt urval. Detta eftersom det krävs data över 
exempelvis ett företags utdelningar för att ens kunna analysera de resultat vi erhåller 
utifrån uppsatsens problemformulering. Den form av urval som använts är ett urval med 
typiska element vilken baseras på att specifika subjektiva kriterier avgör vilka företag 
som inkluderas, och vilka som exkluderas från studiens population (Dahmström, 2005, 
s. 236). Tillvägagångssättet, att använda ett icke-slumpmässigt urval anses vara 
rättfärdigat då denna uppsats ämnar replikera tidigare studier som testar sambandet 
mellan framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad, då dessa studier använt detta urval. 
Det är de 352 företag och dess sammanlagda antal fullständiga företagsår, 1706 stycken, 
som efter urvalet är gjort kommer att fungera som bas för studiens resultat.  
 
Dessa företag representerar målpopulationen av företag på Stockholmsbörsen som minst 
något av åren mellan 1989 till 2012 uppfyller de kriterier vi definierat ovan. 
Målpopulationen har sedan totalundersökts för att inte riskera att ett eventuellt urval inte 
är representativt för målpopulationen vilket skulle kunna bli fallet om ett obundet 
slumpmässigt urval använts istället (Studenmund, 2001, s. 549). Möjligheten att ett 
urval från målpopulationen ger ett skevt och snedvridet resultat finns alltid och därför 
valdes en totalundersökning av målpopulationen för denna studie. 

 
Figur 8 - Sammanfattning av urvalsprocess 

3.4 Statistiska test 
För att data från vår målpopulation ska kunna analyseras har informationen som 
sammanställts i Microsoft Excel överförts till SPSS, vilket är det analysverktyg som för 
att utföra statistiska test i studien. Nedan följer en redogörelse för vår 
undersökningsmetod, modell, variabler samt förväntningar på utfall. 
 
3.4.1 Multipel regressionsanalys 
En multipel regressionsanalys är ett statistiskt verktyg för att studera sambandet mellan 
en beroende variabel och två eller flera oberoende variabler. (Anderson, Sweeney, 
Williams, Freeman & Shoesmith, 2007, s. 506) Modellen i en multipel regression har 
följande utseende: 
 

y = β! + β!X! + β!X! +⋯+ β!X! + ε ( 4 ) 

Där: 

Total population  
Alla noterade företag på 

Stockholmsbörsen 
1989-2012 

Målpopulation  
Företag som möter 

kriterierna 
Totalundersökning 
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y = Beroende variabel  
Xi = Oberoende variabel  
ε = Fel-term 
β = Parameter, okänd 
 
Det den beskriver är hur mycket av variationen i y som kan förklaras av x, där ε är en 
term som beskriver hur mycket av variationen av y som inte kan förklaras av x. 
(Anderson et al., 2007, s. 562) β parametrarna, som är okända, är de som huvudsakligen 
är intresseranta att estimera eftersom de kommer att beskriva hur mycket och i vilken 
riktning som varje enskild oberoende variabel påverkar den beroende variabeln, med 
andra ord är de riktningskoefficienter. Genom att använda sig av en teknik som kallas 
ordinary least squares (OLS) kan statistiska datorprogram, givet en regressionsmodell 
och populationsdata, beräkna fram den linje som bäst (med minsta möjliga avvikelse 
från observationerna) beskriver detta samband och därmed identifierar 
riktningskoefficienter för varje enskild oberoende variabel. (Anderson et al., 2007, s. 
562-563) 
 
Modellens förklaringsgrad, R2 
För att kunna tolka hur väl modellen, alltså den estimerade regressionslinjen, förklarar 
variansen i den beroende variabeln beräknas den multipla determinationskoefficienten 
benämnd som R2. Denna koefficient beskriver den proportion av variationen i den 
beroende variabeln som kan förklaras av den estimerade multipla regressionslinjen där 
värdet 0 betyder att den inte förklarar någon av variationen och 1 betyder att all 
variation kan förklaras av regressionen. (Anderson et al., 2007, s. 570)  
 

R! = !!"
!!"

= Värde  mellan  0  och  1 ( 5 ) 

Där: 
SSR = Summan  av  kvadrater  från  regression =   Σ(y! − y)! 
SST = Totala  summan  av  kvadrater =   Σ(y! − y)! 
 
Enligt Anderson et al. (2007, s. 570) föredrar många forskare att använda en anpassad 
R2, benämnd som adj R2.  Motiveringen till detta är att de vill undvika att överskatta 
förklaringsgraden då ytterligare oberoende variabler adderas till regressionslinjen 
(Anderson et al., 2007, s. 570).  
 

adj  R! = 1− 1− R! !!!
!!!!!

 ( 6 ) 

Där: 
n = antalet observationer 
p = antalet oberoende variabler 
 
Om det skulle vara stor skillnad mellan R2 och adj R2 kan detta tolkas som att det finns 
många oberoende variabler som inte förklarar variationen av den beroende variabeln. 
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Antaganden i en multipel regressionsanalys 
En multipel regressionsanalys antar normalitet, linjäritet och homoskedasticitet av 
residualerna. Normalitet innebär att residualerna (skillnaden mellan givna och 
predikterade värden på den beroende variabeln) är normalfördelade, linjäritet är att 
residualerna har ett linjärt samband med modellens predikterade värden för den 
beroende variabeln. Slutligen antas också att variansen i residualerna av modellens 
predikterade värden i den beroende variabeln är samma för alla förutspådda värden, 
alltså ska variansen visa tecken på homoskedasticitet. (Tabachnick & Fidell, 2006, s. 
125) 

Figur 9 - Normalitet, Linjäritet & Heteroskedasticitet. Källa: Tabachnick & Fidell, 2006, s. 126 

Genom att studera ett spridningsdiagram över residualerna och modellens förutspådda 
värden för den beroende variabeln kan man dra slutsatser om hur väl dessa antaganden 
kring normalitet, linjäritet och homoskedasticitet uppfylls. I Figur 9 finns exempel på 
hur det kan se ut. Ruta a) visar hur sambandet mellan residualerna och modellens 
förutspådda värden ser ut i ett spridningsdiagram när kraven har uppfyllts. Ruta b) visar 
när normalitetsantagandet brutits, c) tyder på att det linjära sambandet brutits då 
observationerna tycks forma en kurva. I ruta d) visas hur residualernas variation tycks 
öka för varje förutspått värde för den beroende variabeln, alltså existerar 
heteroskedasticitet i denna bild. (Tabachnick & Fidell, 2006, s. 126) Det som är 
intressant att studera är det spridningsdiagram som beskriver hur väl modellen uppfyller 
dessa krav. Något förenklat förväntar man sig att observationerna samlats rektangulärt 
kring centret av diagrammet likt ruta a) i Figur 9. (Tabachnick & Fidell, 2006, s. 127) 
Utöver spridningsdiagram kan även ett så kallat normalt sannolikhetsdiagram för 
regressionens standardiserade residualer användas. I ett sådant diagram är det optimala 
att observationerna ligger någorlunda längs med linjen för att antagandet för normalitet 
inte ska ha brutits. (Pallant, 2010, s. 158-159) 
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                        Figur 10 - Normalt sannolikhetsdiagram för de standardiserade residualerna 

Anledningen till att vi använder oss av en multipel regressionsanalys är att studien 
syftar till att beskriva sambandet mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt, givet 
ett visst antal kontrollvariabler. Enligt teorin kan det finnas flera förklaringar till varför 
vinsttillväxten ökar eller minskar, givet de teorier som presenteras i denna studie samt 
tidigare forskning har vi skapat en modell för att testa sambandet mellan framtida 
vinsttillväxt och utdelningsgrad. 
 
3.4.2 Modellen 
Den modell studien kommer att nyttja för att undersöka sambandet mellan framtida 
vinsttillväxt och utdelningsgrad består av sju oberoende variabler samt en beroende 
variabel (framtida vinsttillväxt) som kommer att studeras över tillväxtperioder på ett, tre 
och fem år.  
 
EG!"#,!,! = α+ β!Payout!" + β!Size!" + β!ROA!" + β!E/P!" + β!LEV!" + β!AG!" +
β!PEG!"!!,!,! + ε!" ( 7 ) 

Där: 
EG = Framtida vinsttillväxt α = Konstanten β = Koefficient 
Payout = Utdelningsgrad Size = Storlek  ROA = Tillgångarnas avkastning 
E/P = Aktiens avkastning LEV = Hävstång AG = Tillgångarnas tillväxt 
PEG = Historisk vinsttillväxt ε = Fel-term 
 
Nedan följer en redogörelse för hur modellens variabler beräknats utifrån de data som 
hämtats från Thomson Datastream.
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EG0,t  
Vinsttillväxt, mätt som den sammansatta årliga vinsten för aktieägarna, tillväxten mäts 
från år noll till år t; t sätts som 1, 3 och 5. 
 

r = !"#!!!!
!"#$!

− 1 ( 8 ) 

 
EG!,! = 1+ r! +⋯+ (1+ r!)

!
 ( 9 ) 

 
Payout ratio 
Utdelningsgraden (PAYOUT) mätts som utdelningen år noll (DIV0) delat med vinsten 
år noll (EARN0).  
 

Payout  ratio =    !"#!
!"#$!

 ( 10 ) 
 
 
Utdelningsgraden är den primära oberoende variabeln i denna studie.  
 
Size0,t  
Företagets storlek (SIZE) mäts som den naturliga logaritmen av företagets 
marknadsvärde på eget kapital i slutet av år t. Marknadsvärdet (MVE0) på eget kapital 
beräknas som aktiepriset i slutet av år t multiplicerat med det totala antalet aktier i slutet 
av året t. 
 

MVE! = Aktiepris!×Antalet  aktier! ( 11 ) 
 

Size!,! =    ln[MVE!] ( 12 ) 
 
ROA0,t 
Tillgångarnas avkastning (ROA) beräknas som vinsterna i slutet av år noll (EARN0) 
delat med de totala tillgångarna i slutet av år noll (TA0). 
 

ROA!,! =
!"#$!
!"!

 ( 13 ) 
 
LEV0,t 
Hävstången (LEV) är beräknat som företagets bokförda skulders värde för år noll 
(BVD0) delat med företagets med slutet av årets totala tillgångar (TA0). 
 

LEV!,! =
!"#!
!"!

 ( 14 ) 
 
E/P0,t 
Aktiens avkastning (E/P) beräknas som företagets vinster år noll (EARN0) delat med 
företagets marknadsvärde på eget kapital vid slutet av år t (MVEt). 
 

E/P = !"#$!
!"#!

 ( 15 ) 
 
 
 



KAPITEL 3 

 47 

PEG-t, 0 
Historisk vinsttillväxt (PEG) mäts som de sammansatta årliga vinsterna från tid –t till år 
noll. Tillväxttakten beräknas på ett, tre och fem år, precis som vinsttillväxten (EG0,t).  
 

r = !"#$!
!"#$!!!

− 1 ( 16 ) 
 

PEG!!,! = 1+ r! +⋯+ (1+ r!)
!

 ( 17 ) 
 
AG0,t 
De totala tillgångarnas tillväxt (AG) mäts som den sammansatta årliga tillväxten i de 
totala tillgångarna (TA), beräknat på ett, tre och och fem år. 
 

r =    !"!!!
!"!

− 1 ( 18 ) 
 

AG!,! =    1+ r! +⋯+ (1+ r!)
!

 ( 19 ) 
 
 
3.4.3 Signifikanstest 
För att undersöka om modellen har statistisk signifikans kommer både F-test och T-test 
att utföras. I en multipel regressionsanalys syftar F-testet till att bestämma om det finns 
en signifikant relation mellan den beroende variabeln och den totala uppsättningen 
oberoende variabler. Om F-testet visar sig vara signifikant kommer individuella T-test 
att utföras för varje enskild oberoende variabel för att ta reda på deras individuella 
signifikans. (Anderson et al., 2007, s. 573-574)  
 
F-test 
F-testet som utförs för att kontrollera att modellen fungerar testas via följande 
nollhypotes och alternativhypotes:  
 

𝑁𝑜𝑙𝑙ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠:  𝐻!:  𝛽! = 𝛽! = ⋯ = 𝛽! = 0 
 

𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠:  𝐻! = 𝐸𝑛  𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟  𝑓𝑙𝑒𝑟  𝑎𝑣  𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑟𝑛𝑎  ä𝑟  𝑠𝑘𝑖𝑙𝑑  𝑓𝑟å𝑛  0 
 
Nollhypotesen påstår att ingen av variablerna i den estimerade regressionslinjen kan 
förklara variationen i den beroende variabeln. Skulle nollhypotesen kunna förkastas ger 
det modellen tillräcklig statistisk signifikans att en eller fler av de oberoende variablerna 
har en relation till den beroende variabeln. (Anderson et al., 2007, s. 574)  
 
Förkastningsregeln för p-värdet samt det kritiska värdet ser ut enligt följande: 
 
P-värde: 𝐹ö𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎  𝐻!  𝑜𝑚:𝑃𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡   ≤   𝛼 
 
Kritiskt värde: Fö𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎  𝐻!  𝑜𝑚:𝐹 ≥ 𝐹𝛼, där Fα baseras på p antal frihetsgrader i 
nämnaren och n-p-1 frihetsgrader i täljaren.  
 
T-test 
De T-test som utförs för att kontrollera för varje enskild oberoende variabels signifikans 
testas enligt följande hypoteser: 
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𝑁𝑜𝑙𝑙ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠:  𝐻!:  𝛽! = 0 

 
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠:  𝐻!:  𝛽! ≠ 0 

 
Nollhypotesen påstår att den enskilda oberoende variabeln inte har någon relation till 
den beroende variabeln. Om nollhypotesen kan förkastas har den oberoende variabeln 
en statistiskt signifikant relation till den oberoende variabeln och kan tjäna ett prediktivt 
syfte.  
 
Förkastningsregeln för p-värde som det kritiska värdet är följande: 
 
P-värde: 𝐹ö𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎  𝐻!  𝑜𝑚:𝑃𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡   ≤ 𝛼 
 
Kritiskt värde: 𝐹ö𝑟𝑘𝑎𝑠𝑡𝑎  𝐻!  𝑜𝑚: 𝑡   ≤ −𝑡!/!  𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟  𝑜𝑚  𝑡 ≥ 𝑡!/! där tα/2 är baserad på en 
t-fördelning med n-p-1 frihetsgrader. (Anderson et al., 2007, s. 576-577) 
 
Multikollinearitet 
Multikollinearitet uppstår när en eller fler av de oberoende variablerna till en hög grad 
korrelerar med varandra. Skulle det existera multikollinearitet mellan de oberoende 
variablerna som används i regressionen resulterar detta i att ingen av koefficienterna (β) 
är signifikanta. (Tabachnick & Fidell, 2006, s. 124-125) Genom att undersöka för 
multikollinearitet mellan de oberoende variablerna kan vi kontrollera för deras 
självständighet samt att det inte påverkar våra tester.  
 
Variansens inflationsfaktor (VIF) är det vi huvudsakligen kontrollerar för i varje enskild 
variabel för att testa om det finns multikollinearitet. Enligt Anderson et al. (2007, s. 
578) är ett VIF-värde som är större än 10 problematiskt då detta skulle tyda på att den 
studerade oberoende variabeln är korrelerad med någon av de andra oberoende 
variablerna. 
 
3.5 Hypotestester  
I teorikapitlet ställs åtta noll- och alternativhypoteser upp och förklaras, vilka alla på 
något sätt är kopplade till den problemformulering och syfte studien har. Då vi avser 
testa för sambandet mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt finns det ett antal 
aspekter vi kontrollerar för som inte intuitivt har någon korrelation med 
problemformuleringen. Bland annat hypotesen gällande mean reversion vilken dock är 
av betydelse för att syna ifall vinsttillväxten rör sig mot ett medelvärde vilket skulle 
kunna förklara beteendet av företagens vinsttillväxt. För alla nollhypoteser antas att 
alternativhypotesen är det motsatta påståendet. 
 
Hypotestester används på kvantitativ forskning för att kontrollera om det finns statistisk 
signifikans på vad som studeras. Forskaren vill kunna dra slutsatser om populationen 
baserat på det urval som gjorts. Praktiskt genomförs hypotestester genom att en noll- 
och en alternativhypotes formuleras där nollhypotesen ofta är det antagande forskaren 
inte tror är det sannolika utfallet. Motsatsen till nollhypotesen är alternativhypotesen 
vilken utformas för att visa att nollhypotesen inte är korrekt. Det är nästintill omöjligt 
att bevisa att en hypotes är korrekt, därför ställs ofta en hypotes som säger raka 
motsatsen till nollhypotesen för att kunna förkasta den på en viss signifikansnivå. Med 
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andra ord innebär det att nollhypotesen aldrig kan accepteras av forskaren, utan enbart 
inte förkastas. (Studenmund, 2001, s. 113-115)  
 
3.5.1 Falsifierbarhet och falsifiering 
Enligt Popper (1997, s. 161) är en teori falsifierbar bara om vi har accepterat 
baspåståendet som motsäger teorin och att falsifiering kan upprepas. Med andra ord kan 
inte enstaka företeelser falsifiera en teori, istället krävs det empiriska resultat för en 
hypotes där hypotesen står i en viss logisk relation till möjliga baspåståenden. Vi 
behöver baspåståenden för att kunna avgöra om en teori ska anses falsifierbar, vi 
behöver dem också för att styrka falsifierande hypoteser, och alltså för att falsifiera 
teorier. (Popper, 1997, s. 167) Ett system som innehåller alla baspåståenden kommer 
alltså att innehålla många påståenden som är ömsesidigt inkompatibla (Popper, 1997, s. 
159) I denna studie där vi undersöker relationen mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningsgrad måste vi således formulera ett baspåstående. Inte enbart för denna 
relation utan för samtliga relationer mellan de variabler som kan tänkas påverka 
vinsternas framtida utveckling. Popper (1997, s. 167) formulerar följande villkor för 
baspåståenden: 

(1) Det går inte att härleda ett baspåstående från ett universellt påstående utan 
initialvillkor. 

(2) Å andra sidan kan ett universellt påstående och ett baspåstående motsäga 
varandra så länge det är möjligt att härleda ett baspåståendes negation ur den 
teori som det motsäger.  

 
Från villkor (1) och (2) innebär det att ett baspåstående måste ha en logisk form, så att 
dess negation i sin tur inte kan vara ett baspåstående. (Popper, 1997, s. 167) Vad detta 
faktiskt betyder är att ett påstående måste utgå ifrån en singulär existensutsaga som kan 
exemplifieras med utdelningsgraden har ett negativt samband med framtida 
vinsttillväxt till skillnad från en icke-existensutsaga vars formulering skulle kunna vara 
utdelningsgraden har inte ett positivt samband med framtida vinsttillväxt. Därmed 
förklarar Popper (1997, s. 168) att regeln som uppfyller villkor (1) och (2) är att 
baspåståenden har formen av singulära existensutsagor. 
 
3.5.2 Tolkning av p-värde 
P-värdet kallas också för den observerade signifikansnivån, att använda p-
värdesmetoden för att förkasta nollhypoteser är ett av de vanligaste tillvägagångssätten 
vid statistiska tester. P-värdet är en sannolikhet som beräknas genom att använda 
teststatistika vilken mäter den grad av stöd som hypotesen får eller inte får från 
observationerna i populationen. Värdet ligger mellan 0 och 1 och ett litet p-värde 
indikerar att resultatet stöder att nollhypotesen kan förkastas medan högre p-värden 
betyder att den inte kan förkastas. (Anderson et al., 2007, s. 298) För att tolka resultaten 
från de statistiska testerna i förhållande till hur starka bevisen är har vi utgått från 
Anderson et al. (2007, s. 300) som rekommenderar följande tolkning av p-värden: 

• Mindre än 0,01 – Överväldigande bevis för att alternativhypotesen är sann. 
• Mellan 0,01 och 0,05 – Starka bevis för att alternativhypotesen är sann. 
• Mellan 0,05 och 0,1 – Svaga bevis för att alternativhypotesen är sann. 
• Större än 0,1 – Otillräckliga bevis för att alternativhypotesen är sann. 

 
3.5.3 Typ I och Typ II fel 
Nollhypoteser och dess motsvarande alternativhypotes kan ses som två rivaliserande 
påståenden gällande en populations egenskaper. Skulle alternativhypotesen vara sann 
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förkastas nollhypotesen och vice versa, detta innebär att de båda hypoteserna inte kan 
vara sanna vid något tillfälle. Det optimala resultatet vid ett test skulle därför innebära 
att nollhypotesen accepteras när den är sann alternativt förkastas då alternativhypotesen 
är sann. Då hypotestester baseras på populationens data är det möjligt att fel uppstår 
vilka kan delas in i Typ I fel och Typ II fel. Typ I fel är fel som uppstår när 
nollhypotesen förkastas när den är sann och Typ II fel är när vi accepterar nollhypotesen 
trotts att den är falsk. (Anderson et al., 2007, s.293) 
 
Genom att tydligt redovisa för vilka signifikansnivåer som varje enskild variabel erhållit 
i de individuella T-test och därmed vilket stöd varje hypotes får, kan slutsatser kring 
testresultaten dras gällande hur starka bevis som finns för sambanden mellan den 
beroende och de oberoende variablerna. 
 
  Populationens tillstånd 
  H0 är sann Ha är sann 

Slutsats Acceptera H0 Rätt slutsats Typ II fel 
Förkasta H0 Typ I fel Rätt slutsats 

Tabell 4 - Fel och rätt slutsats vid hypotesprövning. Källa: Anderson et al., 2007, s. 293 

3.6 Studiens kvalitet 
Nedan presenteras hur pass trovärdig vår studie är utifrån de tre sanningskriterierna 
validitet och reliabilitet och generaliserbarhet. En granskning av dessa sanningskriterier 
erbjuder läsaren en möjlighet att anta ett mer eller mindre kritiskt förhållningssätt till 
studiens resultat.  
 
3.6.1 Validitet 
Är en studie valid med hög validitet är det möjligt att dra slutsatsen att studien mätt vad 
den avsett mäta via de olika undersökningar som gjorts på variabler och parametrar i 
studien (Dahmström, 2005, s. 334). Genom att länka teori och empiri till varandra på ett 
logiskt sätt ökar validiteten och är ett krav för att inte kunna avfärda studien som 
meningslös vilket kallas inre validitet (Svenning, 2003, s. 63-65). I denna studie har 
testats för om utdelningsgrad har ett positivt samband med framtida vinsttillväxt på den 
svenska marknaden mellan 1989 till 2012. Ett antal viktiga parametrar att kritiskt ta 
hänsyn till är huruvida det finns koppling mellan den presenterade teoretiska 
referensramen och de empiriska resultaten, om de finansiella poster som använts för 
beräkning av studiens undersökningsvariabler är korrekta, samt att de data som samlats 
in är korrekta och använts som de avsetts.  
 
Den teoretiska referensramen anser vi omfatta dels de klassiska och allmänt vedertagna 
finansiella teorier gällande utdelningar och utdelningsgrad och utöver det även nyare 
forskning som behandlar vår problemformulering vilket visar på hög validitet. Detta är 
synonymt med vad Svenning (2003, s. 65) benämner som den yttre validiteten vilken 
handlar om validiteten på teorin och att rätt teorier är presenterade för den specifika 
studien. De finansiella poster som använts som utgångspunkt i beräkningar för de olika 
variablerna anser vi vara relevanta och representativa för det syfte de fyller. Utifrån 
tidigare studiers tillvägagångssätt visar den utförliga diskussionen ovan att rätt 
finansiella poster använts. Risken att fel data samlats in och använts är minimal, dels 
utifrån valet av poster men även med hänsyn till att de data Thomson Datastream 
presenterat inte felaktigt införts i beräkningar eller använts på ett felaktigt sätt. De 
beräkningar som gjorts har hela tiden kontrollerats genom att ta stickprov och manuellt 
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utföra de automatiserade beräkningar vi programmerat i Microsoft Excel för att 
säkerställa att inga systematiska beräkningsmisstag ägt rum.  
 
3.6.2 Reliabilitet 
En undersökning kan innehålla både slumpmässiga och systematiska fel. De 
slumpmässiga felen är möjliga att upptäcka vid upprepningar av samma studie på 
variabler som inte förändras under tiden mellan undersökningstillfällen då de tydligt 
framträder. Variationen mellan de olika resultaten visar graden av tillförlitlighet på 
mätningen vilket med andra ord kan sägas vara studiens reliabilitet. Att reliabiliteten är 
hög är en förutsättning för att kunna erhålla en hög validitet i en studie eftersom det som 
mäts inte är det vi avser mäta ifall stora slumpvariationer inträffar mellan olika 
undersökningstillfällen. (Dahmström, 2005, s. 334-335) Då data är insamlat och 
bearbetat ur en databas minskar risken att stora slumpvariabler påverkar studiens 
resultat eftersom en upprepning av det tillvägagångssätt vi tydligt presenterat för hur 
våra data inhämtats från Thomson Datastream kommer att ge identiskt utfall. Då vi 
tydligt beskrivit hur vårt tillvägagångssätt vid både insamling och bearbetning av data 
genomförts anser vi att studiens reliabilitet är hög.  
 
Nedan diskuteras olika typer av undersökningsfel vår studies resultat kan påverkats av. 
Målet med en undersökning är att få minsta möjliga totalfel, vilket innebär att summan 
av effekterna från olika felkällor (Dahmström, 2005, s. 317). I vår studie som är en 
totalundersökning av en målpopulation är felkällorna generella systematiska fel, 
täckningsfel, bortfallsfel och bearbetningsfel.  
 
Generella systematiska fel 
Ett möjligt systematiskt fel som kan uppstått är att Thomson Datastream inte tar hänsyn 
till brutna räkenskapsår när de presenterar data för ett specifikt år. Snarare presenterar 
Thomson Datastream data för det år när företagets räkenskapsår tog slut. Detta innebär 
att för ett företag vars räkenskapsår avslutas i exempelvis april, den data som sträcker 
sig från april året innan till det aktuella årets april presenteras det aktuella året. För ett 
företag som istället har sitt räkenskapsår sammanfallande med kalenderåret kommer 
data att presenteras för kalenderåret. (Thomson Reuters, 2012, s. 40) Innebörden av det 
blir att vissa år eventuellt inte är presenterade för ”rätt” kalenderår då huvuddelen av 
räkenskapsåret egentligen var under året innan. Därför märkte vi i listan över företag 
och dess variabler att data saknades för 2012 trots att företagen är aktiva, medan det för 
vissa fanns data. Detta kan dels bero på att Thomson Datastream ännu inte hunnit ladda 
upp data från de senaste årsrapporterna. Vi anser dock inte detta vara ett problem av stor 
vikt då det enda som kan ta skada är att antalet observationer och företagsår minskar. 
Tillväxtberäkningarna som används i studien påverkas inte eftersom den enda 
skillnaden blir att det saknas ett års data. Dessutom jämförs inte data mellan specifika 
företag och år, vilket ifall det hade gjorts, hade kunnat utgjort ett allvarligt systematiskt 
fel.  
 
Vidare har inte tagits hänsyn till vilka företag som funnits med på listan som sedan 
behandlats i SPSS. Eftersom vi har en objektiv syn på verkligheten har vi inte 
manipulerat listan för att få en mer spridd representation av företag av olika storlek och 
antal företagsår. Därför är det möjligt att vissa företag har data som sträcker sig över 
hela studiens tidsperiod, medan det för andra enbart finns data för enstaka år. 
Kriterierna som ställts upp har styrt vilka företag och företagsår som inkluderas i 
studien.  
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Täckningsfel 
Då denna studie är en totalundersökning av en målpopulation minskar risken för att göra 
täckningsfel. Däremot har en definition av vilka företag som ingår i målpopulationen 
erhållits via vissa kriterier som baseras på bland andra Zhou och Ruland (2006) och 
Vermeulen och Smit (2011). Dessa är objekten vilka sedan dras slutsatser om och 
presenteras ett resultat för. Efter att gjort detta är det möjligt att två täckningsfel kan 
uppstå, över- och undertäckning.  
 
Övertäckning innebär att företag som ingår i målpopulationen har egenskaper som gör 
att de egentligen inte borde tillhöra målpopulationen. (Dahmström, 2005, s. 319-320) 
Det skulle exempelvis kunna uppstå övertäckning i vår studie ifall fler än en av ett 
företags aktier inkluderats i målpopulationen som använts eller att företagsaktier från 
någon annan aktielista än Stockholmsbörsen. Undertäckning uppstår när företag som 
uppfyller kriterierna för att ingå i målpopulationen, men som av någon anledning inte 
inkluderats i den. Företag som borde ingå i målpopulationen men inte gör det kan ha 
andra egenskaper än de företag som inkluderats i målpopulationen, vilket gör det 
möjligt att undersökningsresultaten riskerar att bli snedvridna eftersom exkluderade 
företag eventuellt påverkar resultaten. (Dahmström, 2005, s. 320) Denna typ av 
täckningsfel kan ha uppstått i vår studie om det under det senaste året tillkommit företag 
på Stockholmsbörsen som Thomson Datastream ännu inte fört in i sin databas vilket 
skulle uppfylla kriterierna som krävs för att ingå i vår målpopulation. Ett annat möjligt 
undertäckningsfel är ifall företag som inte längre är aktiva hade exkluderats ur studien, 
trots att de under något av åren för studiens tidsperiod uppfyllt kriterierna för att ingå i 
målpopulationen. Risken att täckningsfel i denna studie anses minimal då det för 
överteckning kontrollerats genom den avancerade sökningen i Thomson Datastream där 
specifikationer gällande företags tillhörighet på aktiemarknad och att enbart den mest 
handlade aktien inkluderats vilket säkerställer att inga övertäckningsfel gjorts i studien. 
Undertäckning kan teoretiskt sett ägt rum då det kan ha tillkommit data för företag för 
år 2013 under studiens gång, vilket dock inte varit möjligt att göra något åt efter att de 
statistiska testerna gjorts.  
 
Bortfallsfel 
Bortfallsfel är lätta att studera och definiera då de med utgångspunkt i den tillgängliga 
målpopulation representerar de objekt som planerats undersökas, men som ej varit 
möjliga att undersöka av olika anledningar. Denna typ av fel är inte att förväxla med 
undertäckningsfel då definitionerna är relativt lika. Skillnaden är att de önskade 
undersökningsobjekten vid undertäckningsfel inte är möjliga att undersöka, medan 
bortfallsfel beror på att data eller svar saknas från ett undersökningsobjekt som ingår i 
målpopulationen. Tre anledningar till bortfallsfel i en studie skildras ofta via tre olika 
kategorier; att de planerade undersökningsobjekten inte är tillgängliga, att objektet som 
är tilltänkt att delta i en enkätundersökning eller intervju vägrar svara, eller att 
undersökningsobjektet av annan anledning inte kan svara vilket kan bero på 
missförstånd eller tekniska problem. Vetenskapligt brukar bortfall delas upp mellan 
individbortfall och partiellt bortfall. Individbortfall innebär att ett undersökningsobjekt 
helt försvinner från målpopulationen då data inte kan erhållas från objektet trots att det 
ingår i målpopulationen och partiellt bortfall innebär att det saknas data för en viss 
variabel. (Dahmström, 2005, s. 321-322)  
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Denna studies bortfall är både av individ och partiell natur. För att definiera 
målpopulationen krävdes att data för någon av de finansiella poster studiens variabler 
baseras på gick att erhålla via Thomson Datastream, i annat fall uteslöts det objektet 
(företaget) ur studien. Partiellt bortfall i form av företagsår där data saknas för en viss 
variabel har inte kunnat åtgärdas då vi avser vara konsekventa i presentationen av data 
(se tidigare diskussion under avsnitt 2.3.4 Insamling och bearbetning av data) vilket 
gjort att målpopulationen förändrats. När data för exempelvis utdelningsgrad saknas för 
ett specifikt företag under ett specifikt år kan detta grunda sig på två anledningar. 
Antingen har företaget inte gett några utdelningar det året, eller har Thomson 
Datastream inte tagit i beaktning att företaget gjorde utdelningar under året. Vilket av 
fallen som är sann i specifika fall har inte kontrollerats då detta hade varit en oerhört 
omfattande procedur som sedan inte resulterat i någon förändring av variabeln eftersom 
vi beslutat att enbart använda oss av de data Thomson Datastream presenterar. Varje 
gång detta skett, att ett företag inte gjort utdelningar, har målpopulationen justerats och 
antalet objekt (företagsår) som inkluderas i målpopulationen minskat.  
 
Bearbetningsfel 
När de nödvändiga data samlats in och granskats krävs att den bearbetas och analyseras 
innan resultaten från undersökningen rapporteras. Fel som kan uppstå vid bearbetningen 
av data delas ofta upp i tre olika kategorier vilka kort kan beskrivas som kodning av 
datamaterial, dataregistrering i datorn och datorbearbetning. (Dahmström, 2005, s. 337) 
Denna studies natur och uppbyggnad gör att en diskussion om hur datamaterial kodas 
samt dataregistrering i datorn är inaktuell eftersom de data som inhämtats till denna 
studie kommer från en databas. Data från databasen har direkt överförts till Microsoft 
Excel och skapat filer utifrån vilka data bearbetats direkt vilket innebär att en kodning 
eller dataregistrering skett automatiskt. Detta medför att de bearbetningsfel denna studie 
eventuellt innehåller enbart är baserade på datorbearbetning då vi förutsätter att 
registreringen av data från Thomson Datastream till Microsoft Excel skett utan några 
bearbetningsfel. Vid bearbetningen har en stor mängd data behandlats vilket inneburit 
att formler och macros använts när det varit möjligt för att påskynda och underlätta 
hanteringen. Det är möjligt att systematiska fel gjorts vid dessa tilltag vilket skulle 
påverka resultatet och eventuellt göra det skevt och missvisande. För att kontrollera att 
systematiska fel inte gjorts har kontinuerliga stickprov på företag utförts för att se att de 
uträkningar och formler som använts är de vi avsett använda och därför anser vi risken 
för att studiens resultat är påverkat av bearbetningsfel vara liten.  
 
Det totala felet 
Det sammanlagda felet som studien kan ha är de ovan diskuterade felen. Summan av 
dessa fel skapar det totala felet vilket av förklarliga skäl helst ska vara obefintligt. Om 
det dock finns fel med studien bör dessa försöka mätas för att kunna förbättra 
undersökningens genomförande och upplägg, öka kontrollen över 
undersökningsprocessen samt att kunna upplysa läsaren om vilka felen är. (Dahmström, 
2005, s. 340) Denna studies totala fel anses vara tillräckligt litet för att inte påverka 
studiens resultat. Dessutom har genomförandet av studien och dess uppbyggnad till stor 
del baserats på hur åtskilliga studier som testar för sambandet mellan framtida 
vinsttillväxt och utdelningsgrad i andra länder genomförts. Hur data och observationer 
tolkats och behandlats har beskrivits utförligt vilket underlättat tolkningen av hur de 
tidigare studierna erhållit sin målpopulation och därför anser vi att denna studies totala 
fel är litet.  
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3.6.3 Generaliserbarhet 
Denna studie har inte använt sig av ett sannolikhetsurval för att definiera 
målpopulationen för vilken undersökningen baseras på. Detta har snarare skett genom 
att göra ett icke-slumpmässigt urval. Generaliserbarheten bestäms när urvalet av 
informationsenheter görs utifrån den totala populationen. Problem som kan uppstå i 
dessa fall grundas på att de objekt som undersöks i studien inte är representativa för hela 
populationen. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 162) Då denna studie har gjort en 
totalundersökning av målpopulationen är risken för att ha gjort slumpmässiga urvalsfel 
obefintlig, de objekt som undersökts har alla haft lika stor sannolikhet att bli 
undersökta. Det som däremot kan ha påverkat studiens generaliserbarhet, även kallat 
överförbarhet och som skulle kunna äventyra ett försök till replikering är ifall 
tillvägagångssättet som använts för att erhålla målpopulationen inte sker på samma sätt. 
Att något av de steg som tagits från det att sökning skett i Thomson Datastream till dess 
att företagsår med negativ eller ingen utdelning eliminerades ur målpopulationen, vilket 
var det sista steget innan de statistiska undersökningarna, utförs annorlunda jämfört med 
hur vi gjort i denna studie riskeras överförbarheten. Detta subjektiva urval som gjorts 
har förklarats ingående argumenterats och motiverats för genom de olika kriterier som 
fastställts för målpopulationen. 
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4. Resultat 
Data har analyserats med hjälp av datorprogrammet SPSS vilket de statistiska tester 
och figurer som presenteras i detta kapitel är skapade och hämtade från. I detta kapitel 
presenteras vilka resultat som erhållits i studien samt en redogörelse för utfallet av 
hypotestesterna. 
 
För att få en initial uppfattning om hur sambandet mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningsgrad ser ut på den svenska aktiemarknaden presenteras i Figur 11 till 13 
spridningsdiagram över detta samband. Figurerna representerar sambandet mellan 
utdelningsgrad och vinsttillväxt under ett, tre samt fem år i en simpel linjär regression. 
Varje spridningsdiagram innehåller, utöver observationerna i grönt, en röd 
regressionslinje samt en beräknad förklaringsgrad benämnd som R2. 
 

                       Figur 11 - Spridningsdiagram över utdelningsgrad och ettårig vinsttillväxt 
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                            Figur 12 - Spridningsdiagram över utdelningsgrad och treårig vinsttillväxt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

          Figur 13 - Spridningsdiagram över utdelningsgrad och femårig vinsttillväxt  
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Genom att studera figurerna ovan går det att säga att sambandet mellan framtida 
vinsttillväxt och utdelningsgrad har ett positivt samband för alla tre figurer och därmed 
tycks utdelningsgraden påverka de framtida vinsterna positivt över ett, tre och fem års 
tillväxtperioder. Det som också går att observera är att förklaringsgraden minskar för 
varje figur där R2 går från 0,203 i den ettåriga figuren till 0,16 och 0,084 för den tre- 
respektive femåriga figuren. Detta antyder att det positiva sambandet mellan 
utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt minskar med tiden. Resultatet från dessa 
figurer ger en indikation på att sambandet mellan de två variablerna förmodligen 
kommer att visa liknande resultat som studierna utförda av Arnott och Asness (2003), 
Parker (2005), Gwilym et al. (2006), Zhou och Ruland (2006), Huang et al. (2009), 
Flint et al. (2010), Vivian (2006) och Vermeulen och Smit (2011). 
 
4.1 Deskriptiv statistik 
Tabell 5 visar en del deskriptiv statistik över vår studies data för målpopulationen. Varje 
enskild variabels medelvärde, standardavvikelse och median, tillsammans med den 25 
och 75 percentilen presenteras. En intressant observation är att standardavvikelsen för 
den ettåriga historiska och framtida vinsttillväxten är avsevärt högre än de övriga 
variablernas. Det är föga förvånande att standardavvikelsen för dessa två variabler är 
högre än för övriga variabler då vinster på kort sikt kan förväntas vara mer volatila 
jämfört med den genomsnittliga utvecklingen över tre respektive fem år, vilket inte är 
lika beroende av ett enskilt år. Storleksvariabelns standardavvikelse är även den hög, 
men variabeln är inte baserad på procentuella siffror utan är snarare den naturliga 
logaritmen av dess verkliga storlek vilket gör att den varierar mer runt medelvärdet. 
 

Variabel Medelvärde Standard-
avvikelse 

25 
percentilen Median 75 

percentilen 

Beroende           
EG 0,1 0,435 1,715 -0,215 0,109 0,490 
EG 0,3 0,151 0,352 -0,060 0,107 0,298 
EG 0,5 0,130 0,205 0,002 0,115 0,244 
Oberoende           
PEG -1,0 0,474 1,639 -0,200 0,124 0,544 
PEG -3,0 0,200 0,440 -0,047 0,130 0,339 
PEG -5,0 0,160 0,238 0,014 0,130 0,272 
PAYOUT 0,573 0,693 0,235 0,373 0,632 
SIZE 14,968 2,162 13,402 14,805 16,406 
AG 0,1 0,150 0,294 -0,001 0,079 0,210 
AG 0,3 0,104 0,153 0,009 0,076 0,173 
AG 0,5 0,093 0,115 0,022 0,075 0,153 
ROA 0,077 0,058 0,038 0,064 0,101 
LEV 0,551 0,162 0,445 0,566 0,664 
E/P 0,070 0,091 0,021 0,051 0,090 

Tabell 5 - Deskriptiv statistik 

4.2 Univariat test 
Likt studierna utförda i USA och Australien av Zhou och Ruland (2006) och Flint et al. 
(2010) har en univariat analys utförts för att finna signifikansen i sambandet mellan 
utdelningsgrad, framtida- respektive historisk vinsttillväxt. Utifrån samma 
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argumentation som spridningsdiagrammen kan detta test ge en indikation för hur dessa 
variabler förhåller sig till varandra, men i detta avseende om vinsterna beter sig enligt 
mean reversion. Om exempelvis en hög utdelningsgrad följs av en hög framtida 
vinsttillväxt som föregåtts av en låg historisk vinsttillväxt där vinsterna beter sig enligt 
mean reversion, kan ett eventuellt positivt samband förklaras av detta beteende. 
Korrelationen mellan variabler är ett mått på styrkan och riktningen på den linjära 
relationen mellan två variabler och kan variera från -1 till +1, där det förstnämnda visar 
på en perfekt negativ korrelation och det sistnämnda på perfekt positiv korrelation 
(Studenmund, 2001, s. 52-53) Resultaten från den univariata analysen presenteras i 
Tabell 6 nedan. Där visas via en korskorrelations-matris Pearson 
korrelationskoefficienter mellan utdelningsgrad, historisk vinsttillväxt (PEG) och 
framtida vinsttillväxt (EG) för alla tre tillväxtperioder.  
 

 
PAYOUT EG 0,1 EG 0,3 EG 0,5 PEG -1,0 PEG -3,0 PEG -5,0 

PAYOUT 1             
EG 0,1 0,451* 1           
EG 0,3 0,401* 0,577* 1         
EG 0,5 0,290* 0,449* 0,649* 1       
PEG -1,0 -0,242* -0,117* -0,137* -0,141* 1     
PEG -3,0 -0,315* -0,208* -0,255* -0,257* 0,215* 1   
PEG -5,0 -0,340* -0,237* -0,256* -0,231* 0,202* 0,420* 1 
* Signifikant på 1-procentsnivå 
Tabell 6 - Korrelation mellan utdelningsgrad, historisk och framtida vinsttillväxt 

Det univariata testet indikerar initialt att det existerar mean reversion mellan framtida 
och historisk vinsttillväxt då vi kan observera en negativ korrelation mellan dessa två 
variabler, detta gäller för alla tre tillväxtperioder och är signifikant på 1 procentsnivån. 
Ytterligare värt att notera från Tabell 6 är att korrelationen mellan framtida vinsttillväxt 
och utdelningsgrad är positiv och hög samt att korrelationen mellan framtida 
vinsttillväxt och historisk vinsttillväxt är låg och negativ. Detta, enligt föregående 
diskussion, tyder på att en hög utdelningsgrad har följts av en hög framtida vinsttillväxt 
men föregåtts av en låg historisk vinsttillväxt. Därmed kommer ytterligare kontroller 
utföras i den multipla regressionen för att undersöka om mean reversion möjligen är 
orsaken till ett eventuellt positivt samband mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningsgrad. 
 
4.3 Multipel regressionsanalys 
Den multipla regressionsanalysen är det huvudsakliga testet som visar på sambandet 
mellan framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad under ett, tre och fem år samt för de 
övriga oberoende variablerna Storlek (Size), Tillgångarnas avkastning (ROA), Aktiens 
avkastning (E/P), Hävstång (Lev), Historisk vinsttillväxt (PEG) och tillgångarnas 
tillväxt (AG). Vi har även utfört ett antal tester för att kontrollera att de antaganden som 
modellen gör har uppfyllts samt undersökt möjligheten för multikollinearitet, detta för 
att säkerställa att resultaten som presenteras är pålitliga. 
 
4.3.1 Normalitet, linjäritet och homoskedasticitet 
För att säkerställa att den modell vi använt för det multivariata testet uppfyller de krav 
som ställs gällande normalitet, linjäritet samt homoskedasticitet för residualerna har 
spridningsdiagram samt ett normalt sannolikhetsdiagram för de standardiserade 
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residualerna genererats. I Appendix 3 presenteras resultatet för residualernas infriande 
av de tre kraven. Det som tydligt går att observera i residualerna för den tre- och 
femåriga modellen är att samtliga tre antaganden är uppfyllda. För den ettåriga 
modellen visar resultaten avvikelser kring dessa antaganden. Det normala 
sannolikhetsdiagrammet visar tydligt hur residualerna jämfört med de två övriga 
diagrammen inte ligger lika nära den räta linjen, utan mer som ett S vilket indikerar att 
residualerna för modellen över ett-årig vinsttillväxt har högre toppar. Även 
spridningsdiagrammet visar tendenser på heteroskedasticitet vilket innebär att fel-
termen ε inte är konstant utan ökar för varje ökning av det förutspådda värdet i den 
beroende variabeln. Ett sådant resultat kan alltså försvåra tolkningen av den ett-åriga 
modellen. 
 
4.3.2 Kontroll för multikollinearitet 
För att kontrollera om några av de oberoende variablerna korrelerar med varandra har 
varje variabel kontrollerats mot ett VIF värde. Då ingen av variablerna för någon av 
modellerna har ett VIF över 10, se Appendix 4, finns det inga tecken på 
multikollinearitet vilket stärker studiens resultat. 
 
4.3.3 Resultat från multipel regressionsanalys 
 
 Ettårig modell Treårig modell Femårig modell 
Variabel βi T-stat βi T-stat βi T-stat 
Konstanten ,47 1.841*** .097 1.168 -.012 -.141 
PAYOUT 0,894 18.428* 0,214 13.253* 0,099 5.711* 
SIZE -0,017 -1.160 0 .034 0,004 .819 
ROA -4,52 -6.874* -1,599 -7.346* -0,989 -4.242* 
E/P -0,923 -2.486** -0,563 -3.861* -0,335 -1.651*** 
LEV -0,003 .988 0,011 .149 0,082 1.046 
PEG –t,0 0,002 .113 -0,08 -3.215* -0,097 -2.328** 
AG 0,t 0,666 6.009* 0,876 12.582* 0,783 9.262* 
       
R2 24.6 % 40.5 % 36.2 % 

Adj. R2 24.3 % 40 % 35 % 
        
F-stat 79.294 83.325 30.07 
P-värde 0.000* 0.000* 0.000* 
*, **, *** Signifikant på -1, -5 respektive 10-procentsnivå 

Tabell 7 - Framtida vinsttillväxt som en funktion av utdelningsgrad 

I Tabell 7 kan vi för ett, tre och fem år observera ett starkt positivt samband mellan 
framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad på 1-procentssignifikansnivå, detta betyder att 
vi kan verifiera det påstående om att högre utdelningsgrad följs av en högre framtida 
vinsttillväxt som först föreslogs av Arnott och Asness (2003). Koefficienterna för 
utdelningsgraden är 0,894, 0,214 och 0,099 vilket visar det resultat som indikerades i 
spridningsdiagrammen i början av kapitlet, fast med ännu högre förklaring av 
sambandet mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt. Detta tolkar vi som att hög 
utdelningsgrad efterföljs av högre framtida vinsttillväxt på ett år men att på tre och fem 
år är vinsttillväxten mindre. Med andra ord avtar effekten av utdelningsgraden över 
längre tidsperioder. Till skillnad från studien av Benartzi et al. (1997) som visar att 
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företag som ökar sina utdelningar i högre grad upplever en upprätthållen nivå av vinster 
jämfört med de företag som inte höjer sina utdelningar visar denna studie att ökad 
utdelningsgrad faktiskt efterföljs av ökade vinster och inte enbart vinster som vidhåller 
det föregående årets nivå. 
 
Tillgångarnas avkastning (ROA) och tillgångarnas tillväxt (AG) har, precis som 
utdelningsgraden, en överväldigande statistisk signifikans på 1-procentsnivån för 
tillväxtperioder över ett, tre och fem år samt enligt förväntningarna, en negativ 
respektive positiv koefficient. Resultaten visar att det finns stöd att säga att företag som 
redan har höga vinster har svårt att förbättra detta ytterligare samt att företag som växer, 
vilket AG indikerar, kommer att öka vinsterna i framtiden. Mer varierande resultat med 
hänsyn till den statistiska signifikansen och dess förväntade koefficienter rör aktiens 
avkastning (E/P) samt den historiska vinsttillväxten (PEG). Aktiens avkastning (E/P) är 
signifikant på 5-, 1- och 10-procentsnivån över ett, tre respektive fem års tillväxtperiod. 
Då aktiens avkastning förväntas återge marknadens effektivitet finns det starka bevis för 
att marknaden är som mest effektiv över perioder på ett och tre år. Detta resultat är inte 
förvånande då längre tidsperioder är svårare att prediktera. Något förvånande är att de 
historiska vinsttillväxterna saknar signifikans på ett år, men efterföljs av en signifikans 
på 1- respektive 5-procentsnivån på tre respektive fem års tillväxtperioder.  
 
Det univariata testet gav en första indikation på att mean reversion har en påtaglig effekt 
på framtida vinster. En möjlig förklaring till att den multipla regressionen inte visar sig 
lika signifikant kan bero på att vinsterna i verkligheten, till skillnad från vad modellerna 
antar, inte är symmetriska. Detta betyder att en vinst antas följas av en förlust och vice 
versa. För att kontrollera för eventuella asymmetriska vinsttillväxter har samtliga 
historiska vinsttillväxter inkluderats i modellerna vars resultat diskuteras mer utförligt 
senare i kapitlet 
 
Att företagets storlek skulle ha betydelse för vinsternas tillväxt, då mindre företag antas 
ha fler investeringsmöjligheter, kontrollerades för men utan att nå några statistiskt 
signifikanta resultat. Likaså har denna studie inte kunnat verifiera att hävstången har en 
positiv påverkan på framtida vinster som bland annat Fama och French (2002) påvisat, 
att högre hävstång är associerad med fler investeringsmöjligheter. I övrigt kan de ett-, 
tre- och femåriga modellerna totalt förklara 24,6, 40 respektive 35 procent av den 
framtida vinsttillväxten för företag på den svenska aktiemarknaden. Vi anser därför att 
de variabler studien undersöker fungerar bäst på treåriga tillväxtperioder, vilket vi tolkar 
som att för ett- respektive femåriga tillväxtperioder påverkas vinsterna av andra kort- 
och långsiktiga faktorer som denna studie inte undersökt. Då standardavvikelsen för 
ettårig vinsttillväxt är högre än för tre- och femåriga tillväxtperioder kan det tolkas som 
att möjliga slumpvisa faktorer så som exempelvis tillfälligt hög efterfrågan eller dylika 
förklaringar har större påverkan på dessa korta perioder. Likaså kan den femåriga 
vinsttillväxtens utveckling bättre förklaras om makroekonomiska effekter skulle kunna 
inkluderas i studien. 
 
4.4 Hypoteser 
För att kunna skärskåda resultaten ytterligare har vi valt att individuellt presentera 
samtliga hypoteser som genererats för att redogöra för vilka som har eller saknar stöd 
utifrån den multipla regressionsanalysen. 
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4.4.1 Oberoende variabler och framtida vinsttillväxt 
 
H10: Ingen av de oberoende variablerna kan förklara variationen i framtida vinsttillväxt 
på 1-, 3- eller 5 år. 

𝛽!""!  !"#$!#%&#  !"#$"%&'# = 0 
 
H1A: Någon av de oberoende variablerna kan förklara variationen i framtida 
vinsttillväxt på 1-, 3- eller 5 år.  

𝛽!å!"#  !"#$!#%&#  !"#$"%&' ≠ 0 
 
Då de tre modellerna har statistisk signifikans på 1-procentsnivån har vi stöd för att en 
eller fler variabler kan förklara variationen i den framtida vinsttillväxten. Vi kan i och 
med detta förkasta nollhypotesen då variationen kan förklaras av någon av de oberoende 
variablerna. 
 
4.4.2 Utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt 
Tidigare studier som testat för sambandet mellan framtida vinsttillväxt och 
utdelningsgrad har funnit både positivt och negativt samband mellan dessa variabler. 
Utdelningar och dess faktiska innebörd för företag har länge diskuterats med olika 
empiriska resultat. Utdelningar har den speciella egenskapen av att inte bara minska det 
fria kassaflödet, utan också att ställa krav på företag att bibehålla och inte minska dess 
storlek. Dessa egenskaper ligger till grund för de teorier som utvecklats under de 
senaste 60-70 åren, bland andra signalteorin och agentteorin vilka båda härstammar från 
dessa egenskaper.  
 
H20: Utdelningsgrad har en negativ koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3-, och 
5 år 

𝛽!"#$%&'&()(*+# < 0 
 
H2A: Utdelningsgrad har en positiv koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3-, och 
5 år 

𝛽!"#$%&'&()(*+# > 0 
 
För samtliga modeller över ett, tre och fem år har vi stöd för att utdelningsgraden har en 
positiv effekt på framtida vinsttillväxt, vilket även Arnott och Asness (2003), Parker 
(2005), Gwilym et al. (2006), Zhou och Ruland (2006), Vivian (2006), Huang et al. 
(2009), Flint et al. (2010) och Vermeulen och Smit (2011) kommit fram till. 
Agentteorin och fria kassaflödesteorin erbjuder möjliga förklaringar till detta resultat. 
Jensen (1986) argumenterar för de problem som uppstår för företag med stora fria 
kassaflöden där ledningen får ökad handlingsmakt att spendera dessa på olönsamma 
projekt och skapa imperium vilket skadar företagets lönsamhet. Kopplingen till 
utdelningsgraden är att företag som har allt för låg utdelningsgrad med få lönsamma 
projekt ökar risken för ett värdeförstörande beteende hos ledningen som skadar den 
framtida vinsttillväxten. 
 
Signalteorin är ytterligare en teori som erbjuder en möjlig förklaring till varför 
sambandet mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt är positiv. Lintner (1956) 
visar i sin studie att företagsledare är motvilliga att minska sina utdelningar då 
aktieägarnas reaktion på ett beslut om att minska utdelningarna resulterar i ett minskat 
aktiepris. Således skulle en höjd utdelningsgrad kunna signalera om höjda förväntningar 
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på de framtida vinsterna från ledningens sida då ökade utdelningar direkt kommer att 
kräva högre vinster i framtiden för att underhållas. Kritiker till denna teori såsom 
DeAngelo et al. (1996) och Benartzi et al. (1997) finner inte några starka bevis för att 
utdelningar skulle signalera om framtida vinster som sträcker sig längre än ett år, utan 
snarare endast kan förklara dagens nivå av vinsttillväxt. Dessa studier har dock 
fokuserat på utdelningarna och inte utdelningsgraden vilket kan vara en orsak till varför 
de inte funnit ett positivt samband till framtida vinster.  
 
4.4.3 Företagets storlek och framtida vinsttillväxt 
Ett företags storlek kan anses ha betydelse för framtida vinsttillväxt i den mån att små 
företag förväntas ha fler investeringsmöjligheter än stora. Alltså är storleken en 
indikator till hur många lönsamma projekt ett företag har och därmed skulle kunna 
indikera om framtida vinster. 
 
H30: Företagets storlek har en positiv koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3- och 
5 år. 

𝛽!"#$%&' > 0 
 
H3A: Företagets storlek har en negativ koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3- 
och 5 år. 

𝛽!"#$%&' < 0 
 
För samtliga modeller över ett, tre och fem år saknar vi stöd för att storleken har någon 
betydelse för framtida vinsttillväxten då det saknas statistisk signifikans för samtliga år 
på den svenska aktiemarknaden. Möjligtvis är storleken inte en bra variabel för att 
förklara de framtida vinsterna, alternativt ligger förklaringen i egenskaperna hos 
målpopulationen. 
 
4.4.4  Företagets avkastning på tillgångarna och framtida vinsttillväxt 
Stigler (1963) beskriver att ett av de viktigaste antaganden som finns inom ekonomi är 
att konkurrens kommer att driva ner abnormala vinster och lönsamma branscher lockar 
till sig konkurrenter. Fama och French (2000) har i sin studie bekräftat detta 
förhållande. Alltså kommer företag som redan har hög avkastning att ha svårt att 
fortsätta öka avkastningen, därmed förväntades också ett negativt samband mellan 
avkastningen på tillgångar och framtida vinsttillväxt. 
 
H40: Företagets avkastning på tillgångarna har en positiv koefficient med framtida 
vinsttillväxt på 1-, 3- och 5 år. 

𝛽!"#!$%&'&(  !å  !"##$å!"#$!# > 0 
 
H4A: Företagets avkastning på tillgångarna har en negativ koefficient med framtida 
vinsttillväxt på 1-, 3- och 5 år. 

𝛽!"#!$%&'&(  !å  !"##$å!"#$!# < 0 
 
För samtliga modeller över ett, tre och fem år har vi stöd för att avkastningen på 
tillgångarna har ett negativt samband med framtida vinsttillväxt då testerna är 
signifikanta på 1-procentsnivån vilket gör att nollhypotesen kan förkastas. 
Anledningarna till att detta samband erhållits i studien kan möjligen bero på att 
avkastningen på tillgångar har ett beteende som är mean reverting vilket påpekas av 
Fama och French (2000, s. 174). Detta implicerar att en hög avkastning på tillgångar 
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mest troligt leder till en minskad framtida vinsttillväxt och vice versa ifall avkastningen 
på tillgångar är låg.  
 
4.4.5 Hävstång och framtida vinsttillväxt 
Enligt pecking order teorin är skulder ett finansieringsalternativ som till skillnad från 
eget kapital inte innehåller någon information eller signal om företagets värde (Myers, 
1984, s. 585). Något förenklat kan detta beskrivas som att marknaden tolkar utfärdandet 
av nya aktier som att företaget anser att aktien är övervärderad och därmed, ur 
företagets synvinkel, skulle vara ett bra finansieringsalternativ. Då skulder inte 
innehåller denna information gör det att alternativet att finansiera via skulder är 
tolkningsfritt. Fama och French (2002, s. 30) menar att en hög hävstång kan indikera att 
företaget har många lönsamma projekt att investera i och därmed bör hävstången ge 
upphov till ökade framtida vinster.  
 
H50: Hävstången har en negativ koefficient med framtida vinsttillväxt för 1-, 3- eller 5 
år. 

𝛽!ä!"#å!" < 0 
H5A: Hävstången har ett positivt samband med framtida vinsttillväxt för 1-, 3- eller 5 
år. 

𝛽!ä!"#å!" > 0 
 
För varken ett, tre eller fem år finns det stöd för att denna variabel har någon påverkan 
på framtida vinster. Resultatet är förvånande då hävstången ofta förknippas med högre 
vinster då en aggressiv kapitalstruktursstrategi kan hämma konkurrens som bland annat 
McAndrews och Nakamura (1992) och Brander och Lewis (1986) påpekat. Även Fama 
och French (2002) finner att hög hävstång kan indikera att företag har många 
investeringsmöjligheter, vilket leder till hög framtida vinsttillväxt.  
 
4.4.6 Aktiens avkastning och framtida vinsttillväxt 
Under antagandet att marknaden är någorlunda effektiv förväntade vi oss ett negativt 
samband mellan aktiens avkastning och framtida vinsttillväxt. Detta förklaras av att om 
marknaden förväntar sig högre framtida vinster kommer även P/E-talet stiga, alltså det 
pris marknaden är villig att betala för varje enhet vinst i framtiden, därmed skulle 
aktiens avkastning E/P visa en negativ korrelation. 
 
H60: Aktiens avkastning en positiv koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3- eller 5 
år. 

𝛽!"#$%&'  !"#!$%&'&( > 0 
H6A: Aktiens avkastning har en negativ koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3- 
eller 5 år. 

𝛽!"#$%&'  !"#!$%&'&( < 0 
 
Då koefficienterna för samtliga år i modellen är negativa kan vi konstatera att det finns 
stöd för att aktiens avkastning och framtida vinsttillväxt har ett negativt samband. Att 
notera är att detta samband för ett, tre samt fem år är statistiskt signifikant på 5-, 1- 
respektive 10-procentsnivån, vilket indikerar för den längsta tillväxtperioden har det 
negativa sambandet endast en svag statistisk signifikans. Detta skulle kunna förklaras av 
att marknaden har svårt att prediktera vinster som sträcker sig längre än tre år fram i 
tiden jämfört med kortare perioder i framtiden. 
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4.4.7 Tillgångarnas tillväxt och framtida vinsttillväxt 
Företag som ökar sina tillgångar kan anses vara i en tillväxtfas. Detta är en logisk 
slutsats eftersom större mogna företag som redan expanderat snarare upplever behov av 
att effektivisera verksamheten och således inte har lika stor tillväxt på tillgångarna. 
Alltså indikerar en tillväxt på tillgångarna att företaget växer vilket också är ett tecken 
på att vinsterna kommer att öka i framtiden, därmed förväntas också ett positivt 
samband till framtida vinsttillväxt. 
  
H70: Tillgångarnas tillväxt har en negativ koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3- 
eller 5 år.  

𝛽!"##$å!"#$!#%  !"##$ä!" < 0 
H7A: Tillgångarnas tillväxt har en positiv koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3- 
eller 5 år. 

𝛽!"##$å!"#$!#%  !"##$ä!" > 0 
 
För samtliga år ligger signifikansnivån för denna variabel på 1-procentsnivån, 
Koefficienten är som förväntat positiv vilket ger stöd för att högre tillväxt i tillgångarna 
följs av högre framtida vinsttillväxt. Detta kommer inte som en förvåning då intuitionen 
bakom denna variabel är lätt att förstå, eftersom att företag med möjligheten att växa har 
funnit lönsamma expansionsmöjligheter och kan förväntas göra vinster på dessa i 
framtiden.  
 
4.4.8 Historisk och framtida vinsttillväxt 
Fama och French (2000) kunde med empiriska resultat bevisa det Stigler (1963) 
hävdade, nämligen att branscher och företag som genererar övervinster och likaså de 
som underpresterar kommer att återgå till vad som skulle kunna kallas för jämvikt. 
Mean reversion är därför ett viktigt fenomen inom företagsekonomi och inte minst i 
denna studie. 
 
H80: Historisk vinsttillväxt har en positiv koefficient med framtida vinsttillväxt för 1-, 3- 
eller 5 år. 

𝛽!!"#$%!"!  !"#$%%"&&!ä!" > 0 
H8A: Historisk vinsttillväxt har en negativ koefficient med framtida vinsttillväxt för 1-, 
3- eller 5 år. 

𝛽!!"#$%!"&  !"#$%%"&&!ä!" < 0 
 
Den historiska vinsttillväxtvariabelns syfte i denna studie är att kontrollera om mean 
reversion kan förklara det positiva sambandet mellan utdelningsgrad och framtida 
vinsttillväxt. För samtliga modeller förväntades en negativ koefficient då en positiv 
vinst förväntas ha föregåtts av ett sämre resultat och vise versa. Den ettåriga modellen 
visar inte på några statistiskt signifikanta resultat till skillnad från den treåriga modellen 
som visar signifikans på 1-procentsnivån samt signifikans på 5-procents nivån för den 
femåriga modellen. Signifikansnivån för de två senare modellerna är tillräckligt höga 
för att kunna stödja alternativhypotesen, att det existerar mean reversion för dessa två 
modeller. Med detta sagt är utdelningsgraden fortfarande positivt korrelerad med 
framtida vinsttillväxt och därför kan inte mean reversion vara ansvarig för sambandet 
mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt. En viktig insikt är modellen antar ett 
symmetriskt mönster för vinsttillväxterna, alltså att en ökning av vinsten följs av en 
minskning och vice versa. Detta behöver inte nödvändigtvis vara fallet och genom att 
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inkludera alla historiska vinsttillväxter kontrolleras för effekterna eventuella 
asymmetriska mönster i vinsternas tillväxt, se Tabell 8 nedan. 
 
 Ettårig modell Treårig modell Femårig modell 
Variabel βi T-stat βi T-stat βi T-stat 

Konstanten .005 .015 -.053 -.503 -.031 -.355 
PAYOUT .690 9.139* .146 6.643* .088 4.986* 
SIZE .006 .316 .008 1.306 .004 .890 
ROA -3.171 -3.364* -1.332 -4.601* -.866 -3.619* 
E/P -1.528 -2.230** -.360 -1.927*** -.326 -1.617 
LEV .369 1.162 .099 1.068 .115 1.460 
PEG -1,0 -.009 -.260 -.009 -.870 -.012 -1.623 
PEG -3,0 -.220 -1.711*** -.144 -4.054* -.051 -1.979** 
PEG -5,0 -.408 -2.133** -.089 -1.708*** -.070 -1.632 
AG 0,t .885 5.554* .945 11.221* .789 9.365* 

       
R2 21.64% 37.67% 37.56% 
Adj. R2 20.83% 37% 36% 

       
F-stat 26.633 38.606 24.534 
P-värde 0,000* 0,000* 0,000 
*, **, *** Signifikant på -1, -5 respektive 10-procentsnivå 

Tabell 8 - Kontroll för mean reversion med asymmetriskt mönster 

 

Efter att ha inkluderat samtliga historiska vinsttillväxter i modellerna för 1, 3 och 5 år 
existerar fortfarande ett positivt samband mellan utdelningsgrad och framtida 
vinsttillväxt med en signifikansnivå på 1-procentsnivån. Denna kontroll för eventuella 
asymmetriska mönster för vinsternas tillväxt förändrar inte resultatet över det positiva 
sambandet. Koefficienterna för utdelningsvariabeln blir dock marginellt svagare 
gentemot framtida vinsttillväxt, men vi kan dra slutsatsen att mean reversion inte är 
anledningen till varför sambandet mellan framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad är 
positivt.  
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5. Slutsatser och diskussion 
Slutsatser och diskussion är det avslutande kapitlet för denna studie. I Kapitlet 
sammanfattas studiens resultat som också jämförs med studierna utförda av Zhou och 
Ruland (2006) och Flint et al. (2010). Sist diskuteras även studiens praktiska och 
teoretiska bidrag samt förslag till framtida forskning. 
 
5.1 Sammanfattning av resultat 

• Hög utdelningsgrad följs av högre vinsttillväxt för ett, tre och fem år fram i 
tiden. 

• Utdelningsgraden har en avtagande positiv effekt på framtida vinsttillväxt.  
• Detta positiva samband kan inte förklaras av att vinsterna beter sig enligt mean 

reversion för varken ett, tre eller fem år med eller utan asymmetrisk 
vinstutveckling. 

• Varken företagets storlek eller hävstång har stöd för att de skulle påverka den 
framtida vinsttillväxten. 

• Tillgångarnas tillväxt har stöd för att indikera positiv framtida vinsttillväxt på 
ett, tre och fem år. 

• Det finns stöd för att företag som redan har hög avkastning på dess tillgångar 
kommer att ha svårt att öka sina vinster i framtiden. 

 
För att besvara studiens problemformulering har dels ett univariat test utförts där 
sambandet mellan framtida vinsttillväxt, utdelningsgrad och historisk vinsttillväxt 
kontrollerats för. Resultaten från det testet visar att sambandet mellan utdelningsgrad 
och framtida vinsttillväxt är statistiskt signifikant på 1-procentsnivån vilket ger en 
indikation på det positiva sambandet mellan dessa variabler, som Arnott och Asness 
(2003) var de första att bevisa. Testet visar också ett negativt samband mellan historisk 
och framtida vinsttillväxt, alltså att en vinst (förlust) följs av en förlust (vinst). Detta 
resultat antyder att det finns mean reversion i svenska företags vinst. 
 
Ett univariat test beskriver endast hur två variabler korrelerar med varandra, utan 
hänsyn taget till möjligheten att den beroende variabeln kan påverkas av andra 
variabler. Då vinsttillväxt mest troligt påverkas av fler än en variabel ger inte ett 
univariat test en adekvat beskrivning för hur varje enskild variabel faktiskt påverkar de 
framtida vinsterna. Av denna anledning, och i linje med tidigare studier som explicit 
testat för sambandet mellan framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad, har ett multivariat 
test i form av en multipel regression utförts för att undersöka inte bara 
utdelningsgradens påverkan på framtida vinsttillväxt men även med hänsyn taget till 
andra variabler såsom företagets storlek, avkastning på tillgångarna, aktiens avkastning, 
hävstång, historisk vinsttillväxt samt tillgångarnas tillväxt. Enligt de teorier som 
presenteras i studien finns det argument, både för och emot varför utdelningsgraden 
potentiellt skulle kunna ha en positiv påverkan på framtida vinsttillväxt, eller inte.  
 
Utifrån dessa teorier, samt tidigare studier utförda av bland annat Zhou och Ruland 
(2006), Flint et al. (2010) och Vermeulen och Smit (2011) har åtta noll- och 
alternativhypoteser genererats för att kontrollera för sambandet mellan framtida 
vinsttillväxt och utdelningsgrad. I Tabell 9 följer en redogörelse för huruvida 
nollhypoteserna kan förkastas, accepteras, eller att det saknas stöd att göra någotdera. 
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Om nollhypotesen förkastas betyder det att alternativhypotesen, vilket representerar det 
förväntade sambandet, kan accepteras. Om varken noll- eller alternativhypotesen har 
stöd markeras rutan ”saknas” i tabellen. Kriteriet för att förkasta nollhypotesen är att 
varje koefficient visar det förväntade sambandet samt är statistiskt signifikant på minst 
10-procentsnivån. 
 
 Förkasta Saknas 
Hypotes Beskrivning 1 3 5 1 3 5 
H10 Ingen av de oberoende variablerna kan förklara variationen 

i vinsttillväxten för 1-, 3- eller 5 år. x x x    

H20 Utdelningsgrad har en negativ koefficient med framtida 
vinsttillväxt på 1-, 3-, och 5 år x x x    

H30 Företagets storlek har en positiv koefficient med framtida 
vinsttillväxt på 1-, 3- och 5 år.    x x x 

H40 Företagets avkastning på tillgångarna har en positiv 
koefficient med framtida vinsttillväxt på 1-, 3- och 5 år x x x    

H50 Hävstången har en negativ koefficient med framtida 
vinsttillväxt för 1-, 3- eller 5 år.    x x x 

H60 Aktiens avkastning en positiv koefficient med framtida 
vinsttillväxt på 1-, 3- eller 5 år. x x x    

H70 Tillgångarnas tillväxt har en negativ koefficient med 
framtida vinsttillväxt på 1-, 3- eller 5 år. x x x    

H80 Historisk vinsttillväxt har en positiv koefficient med 
framtida vinsttillväxt för 1-, 3- eller 5 år.  x x x   

Tabell 9 - Summering av hypoteser 

Utfallet av hypotestesterna via den multipla regressionsanalysen visar att det endast är 
storlek- och hävstångsvariabeln som saknar stöd för att ha ett samband med framtida 
vinsttillväxt. Den historiska vinsttillväxtens negativa samband saknar stöd för ettåriga 
perioder, men har stöd för tillväxtperioder över tre respektive fem år. Övriga förväntade 
samband är signifikanta på minst 10-procentsnivån vilket gör det möjligt att förkasta 
dess nollhypoteser och acceptera alternativhypotserna.  
 
 Ettårig modell Treårig modell Femårig modell 
Variabel Förväntat Faktiskt Förväntat Faktiskt Förväntat Faktiskt 
 

PAYOUT positiv positiv* positiv positiv* positiv positiv* 
SIZE negativ negativ negativ - negativ positiv 
ROA negativ negativ* negativ negativ* negativ negativ* 
E/P negativ negativ** negativ negativ* negativ negativ*** 
LEV negativ positiv positiv positiv positiv positiv 
PEG negativ positiv negativ negativ* negativ negativ** 
AG positiv positiv* positiv positiv* positiv positiv* 

*, **, *** Signifikant på -1, -5 respektive 10-procentsnivå 
Tabell 10 - Förväntad och faktisk koefficient 

Tabell 10 visar hur pass signifikant sambandet mellan de oberoende variablerna och den 
beroende variabeln är, samt om sambandet är det förväntade. De starkaste bevisen finns 
för relationen mellan den beroende variabeln framtida vinsttillväxt och de oberoende 
variablerna utdelningsgrad, tillgångarnas avkastning samt tillgångarnas tillväxt som alla 
har en signifikansnivå på 1-procent för alla tre tillväxtperioder. Detta betyder att för ett-, 
tre- och femåriga tillväxtperioder har dessa variabler signifikanta effekter på framtida 
vinsttillväxt och kan potentiellt prediktera framtida vinster. Det signifikanta och 
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förväntade sambandet mellan historisk och framtida vinsttillväxt för de längre 
tillväxtperioderna indikerar på mean reversion vilket även är fallet i det univariata testet. 
Även efter att test för asymmetrisk vinstutveckling utförts visar sig sambandet mellan 
framtida vinsttillväxt och utdelningsgrad vara positivt och överväldigande för alla 
tillväxtperioder vilket betyder att mean reversion inte kan förklara framtida 
vinstutveckling i svenska företag.  
 
5.2 Jämförelse av resultat 
Då ett antal liknande studier utförts är det av intresse att jämföra dessa, syftet med detta 
förfarande är att kunna dra slutsatser kring eventuella skillnader då ingen studie tidigare 
utförts på den svenska aktiemarknaden. Vi har valt att jämföra vår studie med Zhou och 
Ruland (2006) och Flint et al. (2010) vilka utförde sina studier i USA och Australien. 
Anledningen till att dessa två studier jämförs och inte någon av de andra studierna som 
utförts på företagsspecifik nivå är för att variablerna som använts är desamma som Zhou 
och Ruland (2006) använder och att Flint et al. (2010) har liknande tidsperiod. Vi vill 
poängtera att jämförelsen av resultat med studierna utförda i USA och Australien inte är 
helt fri från komplikationer. Dels sträcker sig tidsperioden som använts i Zhou och 
Rulands (2006) studie från USA avsevärt längre bak i tiden än både vår studie och Flint 
et als. (2010). Även antalet företagsår, studiernas observationer, är vitt skilda mellan 
studierna. Den amerikanska studien har väsentligt större antal företagsår i sin studie än 
både den australiensiska och vår studie vilket delvis beror på längden av tidsperioden 
för studien men även att andelen företag som gett utdelningar i Sverige och Australien 
under studiernas tidsperiod inte är lika många vilket gör att antalet företagsår minskar 
eftersom det är vad som främst eliminerar antalet observationer i studien. Skillnaden 
mellan antalet företag som undersökts i vår studie på den svenska aktiemarknaden och 
den australiensiska aktiemarknaden av Flint et al. (2010, s. 45) är för den ettåriga 
vinsttillväxten 682 australiensiska och 352 svenska företag. Antalet företagsår som 
presenteras i 11 visar därför att ungefär lika många företagsår varit möjliga att 
undersöka utifrån antalet företag som uppfyllt kriterierna för att ingå i studiernas 
målpopulation i den australiensiska studien och vår studie.  
 

  
Svenska 

företagsår 
Australiensiska 

företagsår 
Amerikanska 

företagsår 

Ettårig tillväxtperiod 1706 3629 40968 

Treårig tillväxtperiod 836 1425 Inte tillgänglig 

Femårig tillväxtperiod 379 533 27925 

Studiens tidsperiod 1989-2012 1989-2008 1950-2003 
Tabell 11 - Jämförelse över antal företagsår som använts i regressionsmodeller 

I Tabell 12 visas utdelningsgraden från vår studie, den amerikanska och australiensiska 
studien. Medelvärdet i vår studie på den svenska aktiemarknaden är högst bland de tre 
medan medianen är lägre än den i den australiensiska studien utförd av Flint et al. 
(2010). Detta beror förmodligen på att vår studie har ett antal företagsår där 
utdelningsgraden varit relativt hög i jämförelse med de andra studierna trots att vi 
exkluderat en halv procent av de högsta observationerna. Standardavvikelsen är också 
något högre för svenska företag vilket också går att härleda till att de högsta 
utdelningsgraderna i vår studie är högre än de i den amerikanska och australiensiska 
studien. Medianen för de tre studierna skiljer enbart 7,5 procentenheter vilket innebär 
att utdelningspolicyn i de tre länderna i generellt verkar vara liknande trots vår studies 
höga medelvärde jämfört med de andra studiernas. 
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Utdelningsgrad Svenska företag Australiensiska 
företag 

Amerikanska 
företag 

Medelvärde 0,573 0,411 0,398 

Standardavvikelse 0,693 0,402 0,314 

25 percentilen 0,235 Inte tillgänglig 0,197 

Median 0,373 0,407 0,332 

75 percentilen 0,632 Inte tillgänglig 0,506 
Tabell 12 - Jämförelse mellan utdelningsgrad i amerikanska, australiensiska och svenska företag 

I Tabell 13 visas att utdelningsgraden positivt korrelerad med framtida vinsttillväxt för 
alla tre studier över ett-, tre- och femåriga tillväxtperioder med en signifikansnivå på 1-
procentsnivån. Sambandet är med andra ord överväldigande signifikant och bekräftar 
det samband Arnott och Asness (2003) fann i sin studie: att hög utdelningsgrad är troligt 
att följas av högre vinsttillväxt. Om företags prestation mäts i framtida vinsttillväxt är 
det utifrån detta resultat möjligt att dra slutsatsen att företag som ger utdelningar till sina 
aktieägare presterar bättre, jämfört med företag som behåller sin vinst inom företaget. 
 

 Svenska 
företag 

Australiensiska 
företag 

Amerikanska 
företag 

Utdelningsgrad med EG0,1 0,894 0,537 0,537 
Signifikansnivå 1 % 1 % 1 % 
Utdelningsgrad med EG0,3 0,214 0,084 0,167 
Signifikansnivå 1 % 1 % 1 % 
Utdelningsgrad med EG0,5 0,099 0,052 0,083 
Signifikansnivå 1 % 1 % 1 % 

Tabell 13 - Jämförelse: Koefficienter för utdelningsgrad 

Tabell 14 till 16 presenterar resultaten från testen för de övriga oberoende variablerna 
där utdelningsgrad uteslutits från Zhou och Rulands (2006) och vår studie. I den 
amerikanska studien visar alla variabler ett överväldigande signifikant samband med 
framtida vinsttillväxt förutom historisk vinsttillväxt och hävstångsvariabeln under den 
ettåriga tillväxtperioden. Hävstången är signifikant på 5-procentsnivån och den 
historiska vinsttillväxten inte är signifikant på någon nivå samt visar ett motsatt 
samband med framtida vinsttillväxt jämfört med vad som förväntas. I den 
australiensiska studien av Flint et al. (2010) har liknande resultat erhållits där 
majoriteten av variablerna, bortsett från hävstångsvariabeln, visar starkt signifikanta och 
förväntade relationer till framtida vinsttillväxt.  
 
I Sverige visar den multipla regressionsanalysen inte samma signifikans för de 
oberoende variablerna som i de studier som jämförs med. För storleksvariabeln är 
sambandet med framtida vinsttillväxt för tillväxtperioderna över tre och fem år inte det 
förväntade och samtidigt insignifikant. Det förväntade resultatet är att variabeln ska 
vara negativt korrelerad med framtida vinsttillväxt och grundas på antagandet att små 
företag, till skillnad från större mogna företag, har fler lönsamma investeringar vilket 
gör att deras tillväxttakt är högre. Detta påstående går inte att styrka på den svenska 
aktiemarknaden då det saknas statistisk signifikans för att kunna stödja att företagets 
storlek har betydelse för framtida vinsttillväxt.  
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Hävstångsvariabeln saknar signifikansnivå för de tre tillväxtperioderna, men visar ändå 
det förväntade sambandet med den beroende variabeln. Enligt Fama och French (2002, 
s. 28-30) antas företag med hög hävstång också ha många investeringsmöjligheter vilket 
indikerar på hög vinsttillväxt i framtiden. Då det saknas signifikans för ett positivt 
samband mellan hävstångsvariabeln och framtida vinsttillväxt saknar vi stöd för att 
detta skulle vara fallet även om vi kan observera en positiv koefficient.  
 
Den historiska vinsttillväxten har det samband som förväntas och är överväldigande 
signifikant på treåriga tillväxtperioder och starkt signifikant för femåriga 
tillväxtperioder. För ettåriga tillväxtperioder är resultatet varken signifikant eller visar 
det förväntade sambandet med framtida vinsttillväxt. Då de ettåriga modellernas 
residualer i vår studie inte visar på perfekt normalfördelning väljer vi att inte analysera 
detta djupare. De längre tillväxtperioderna för historiska vinsttillväxten indikerar att 
mean reversion kan ha påverkan på resultatet i studien vilket dock kontrollerats för 
genom att utföra ett test med asymmetrisk vinsttillväxt varefter vi kan konkludera att 
mean reversion inte påverkar framtida vinsttillväxt. Detsamma gäller för den 
amerikanska och australiensiska studien vilka finner ett signifikant samband mellan 
historisk vinsttillväxt och framtida vinsttillväxt, men genom att utföra kompletterande 
statistiska tester dras samma slutsats, att mean reversion inte förklarar studiens resultat. 
 
Tillgångarnas tillväxt och tillgångarnas avkastning visar för alla tillväxtperioder 
överväldigande signifikans för det förväntade sambandet med framtida vinsttillväxt och 
är därför de två oberoende variabler förutom utdelningsgrad som har störst samband 
med den beroende variabeln. Dessa samband har även erhållits av både Zhou och 
Ruland (2006) och Flint et al. (2010) och indikerar att redan lönsamma företag har svårt 
att upprätthålla en ökad vinsttillväxt i framtiden, samt att det positiva sambandet 
tillgångarnas tillväxt har med den beroende variabeln beror på att växande företag i 
framtiden förväntas uppleva tillväxt på sin vinst. Det tycks vara så att oavsett 
ekonomiernas storlek så fungerar tillgångarnas tillväxt samt tillgångarnas avkastning 
mycket bra för att prediktera de framtida vinsternas tillväxt. 
 
Aktieavkastningen visar det förväntade sambandet med framtida vinsttillväxt, men har 
beroende på tillväxtperiod, olika stark signifikans. Endast på treåriga tillväxtperioder är 
signifikansen på 1-procentsnivån. För femåriga tillväxtperioder är sambandet signifikant 
på 10-procentsnivån vilket utesluter att sambandet blir starkare ju längre tillväxtperiod 
som beaktas. Både i den amerikanska och australiensiska studien är sambandet 
överväldigande signifikant på 1-procentsnivån för alla tre tillväxtperioder. Utifrån detta 
är det möjligt att säga att prissättningen på den svenska marknaden, likt resonemanget 
Zhou och Ruland (2006, s. 59) för kring marknadens effektivitet utifrån 
aktieavkastning, i mindre utsträckning är effektiv där investerare betalar mindre för 
varje enhet av företagets vinst jämfört med australiensiska och amerikanska 
aktiemarknaden. 
 
I vår studie jämfört med de som utförts av Zhou och Ruland (2006) och Flint et al. 
(2010) är det tydligt att alla variabler som studerats inte förklarar lika stor del av 
vinsternas framtida utveckling. För svenska företag kan varken storlek eller hävstång 
förklara vinsternas utveckling vilket skulle kunna förklaras av att svenska företag som 
inkluderats i studien inte anmärkningsvärt skiljer sig från varandra gällande storlek eller 
hävstång (se Tabell 3) alternativt att variablerna, i linje med studiens resultat, inte har 
någon tydlig effekt på framtida vinsttillväxt på den svenska aktiemarknaden. Snarare 
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skulle det kunna vara andra variabler som, förutom de som visat sig signifikanta, 
påverkar framtida vinsttillväxt och att de därför borde inkluderats i studien. En sista 
möjlighet som förklarar denna brist på bevis är att tidsperioden som studien undersöker 
har varit för kort där en längre tidsperiod tillhandahållit ytterligare data vilket potentiellt 
hade ökat signifikansen för dessa variabler. 
 

 

Förväntat samband Svenska 
företag Sig. Amerikanska 

företag Sig. Australienska 
företag Sig. 

SIZE Negativt Negativt - Negativt 1 % Negativ 1 % 

ROA Negativt Negativt 1 % Negativt 1 % Negativ 1 % 

E/P Negativt Negativt 5 % Negativt 1 % Negativ 1 % 

LEV Positivt Positivt - Positivt 5 % Negativ 10 % 

PEG Negativt Positivt - Positivt - Negativ 10 % 

AG Positivt Positivt 1 % Positivt 1 % - - 
Tabell 14 - Jämförelse övriga variabler ettårig tillväxtperiod 

 

Förväntat samband Svenska 
företag Sig. Amerikanska 

företag Sig. Australienska 
företag Sig. 

SIZE Negativt - - Negativt 1 % Negativt 5 % 

ROA Negativt Negativt 1 % Negativt 1 % Negativt 1 % 

E/P Negativt Negativt 1 % Negativt 1 % Negativt 1 % 

LEV Positivt Positivt - Positivt 5 % Positivt - 

PEG Negativt Negativ 1 % Negativt 1 % Negativt 1 % 

AG Positivt Positivt 1 % Positivt 1 % - - 
Tabell 15 - Jämförelse övriga variabler treårig tillväxtperiod 

 

Förväntat samband Svenska 
företag Sig. Amerikanska 

företag Sig. Australienska 
företag Sig. 

SIZE Negativt Positivt - Negativt 1 % Negativt 5 % 

ROA Negativt Negativt 1 % Negativt 1 % Negativt 1 % 

E/P Negativt Negativt 10 % Negativt 1 % Negativt 1 % 

LEV Positivt Positivt - Positivt 1 % Positivt - 

PEG Negativt Negativ 5 % Negativt 1 % Negativt 5 % 

AG Positivt Positivt 1 % Positivt 1 % - - 
Tabell 16 - Jämförelse övriga variabler femårig tillväxtperiod 

5.3 Studiens praktiska och teoretiska bidrag 
Det positiva sambandet mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt har praktisk 
betydelse för investerare som handlar med aktier då värderingen med hänsyn taget till 
detta samband skiljer sig mot vad som tidigare antagits gälla. Enligt den tidigare synen 
skulle aktier vars utdelningsgrad är hög förväntas erhålla en lägre vinsttillväxt i 
framtiden och därmed bli lägre värderad. De empiriska resultat som presenteras i denna 
studie argumenterar för att vinsterna har en högre tillväxt för högre utdelningsgrader 
och således bör aktien snarare värderas högre, detta under antagandet att alla andra 
variabler är oförändrade. 
 
Det teoretiska bidraget är att bilden av utdelningars effekt förändras. Det är inte längre 
möjligt att påstå att utdelningarna enbart har en negativ effekt på framtida vinsttillväxt 
utan snarare visar vårt resultat att högre utdelningsgrad är kopplat till högre framtida 
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vinsttillväxt. Vidare har vi kunnat demonstrera hur detta samband beter sig över 
tillväxtperioder på ett, tre och fem år och därmed identifierat sambandets styrka över tid 
vilket visat sig minska för längre tillväxtperioder. Då inga tidigare studier undersökt 
detta samband på den svenska aktiemarknaden har en komplettering av teorin kring 
sambandet mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt skett i och med denna 
studie. Då Al-Twaijry (2007) och Vermeulen och Smit (2011) båda undersökt detta 
samband i länder som ännu inte har helt utvecklade ekonomier och fått konflikterande 
resultat ges incitament att testa ifall det är skillnad mellan länder i utvecklade 
ekonomier. Ytterligare kunde denna studie inte verifiera något samband mellan framtida 
vinsttillväxt och företagets storlek eller hävstång, då studien följt samma metoder som 
Zhou och Ruland (2006) och Flint et al. (2010) är detta resultat något förbryllande. Om 
varken storlek eller hävstång inte alltid har betydelse för framtida vinsttillväxt kan det 
skapa intressanta frågor om vilka orsaker som ligger bakom detta resultat. 
 
5.3.1 Studiens samhälleliga och etiska aspekter 
Utifrån resultatet vi erhållit i studien, att utdelningsgrad har ett positivt samband med 
framtida vinsttillväxt, går det att diskutera eventuella negativa konsekvenser. Om 
resultatet skulle bli allmänt vedertaget och praktiseras bland investerare på den svenska 
aktiemarknaden kan det påverka beteendet hos företagsledningar som beslutar kring 
utdelningar. Den risk vi ser är att ledningen utnyttjar detta antagande om hög 
utdelningsgrad och kan på så vis höja sin utdelningsgrad med motiv att påverka 
investerares framtida förväntningar på företaget. De investerare som är mest utsatta för 
denna risk anser vi vara privata investerare som inte besitter stor kunskap kring 
företagsvärdering och vars analyser riskerar att vara alltför ytliga. Vi har i studien belyst 
att det finns fler variabler som påverkar den framtida vinsttillväxten och därför är det 
inte korrekt att enbart basera den förväntade framtida vinsttillväxten på 
utdelningsgraden.  
 
5.4 Förslag till vidare forskning 
Då studien kunnat verifiera att hög utdelningsgrad följs av hög framtida vinsttillväxt är 
det intressant att undersöka vilka underliggande orsaker som ligger bakom detta 
samband. Zhou och Ruland (2006) testade för free cash flow teorin och kunde dra 
slutsatsen att det positiva sambandet mellan utdelningsgrad och framtida vinsttillväxt 
var starkare för företag med få investeringsmöjligheter eller tendens att överinvestera. 
Det tycks därför vara så att free cash flow teorin har potential att förklara det positiva 
sambandet som observeras i denna studie, vilket även är intressant att utforska i senare 
forskning. 
 
Eftersom vi enbart undersökt företag som har haft utdelningar kan framtida forskning 
komplettera detta samband med att undersöka företag som använder sig av återköp av 
aktier för att fördela vinsterna. Då Huang et al. (2009) kunnat belysa en skillnad mellan 
företag vars utdelningar både är i form av vanliga kontantutdelningar men även 
aktieutdelningar, där framtida vinsttillväxten visar sig vara högre för företag med högre 
aktieutdelningar i proportion till kontantutdelningar. En jämförelse mellan utdelningar 
och återköp av aktier anser vi därför vara intressant att studera i framtida forskning för 
att se om det finns något av besluten som har större positiv inverkan på framtida 
vinsttillväxt. 
  
Att varken företagets storlek eller hävstång har någon betydelse för svenska företag med 
utdelningar i denna studie kan forskning utreda möjligheterna till varför detta samband 
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existerar på den svenska marknaden, kanske kan en hög hävstång relateras till andra 
förhållanden än ett högt antal investeringsmöjligheter som Fama och French (2002) 
menar. Även att företagsstorleken har sådan betydelse, att små företag anses ha fler 
investeringsmöjligheter än stora, är ett alltför hårt antagande vilket inte alltid kan antas 
gälla för den generella populationen och bör därför undersökas vidare. 
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Appendix 1 – Antal företag per sektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Appendix 2 - Företagsdata 
 



 

 

Appendix 3 – Spridnings- och normalfördelningsdiagram 
 

 

 

 
 



 

 

Appendix 4 – Test för multikollinearitet 
 

 
Ettårig modell Treårig modell Femårig modell 

Variabel Tolerans VIF Tolerans VIF Tolerans VIF 
PEG –t,0 .897 1.115 .876 1.142 .809 1.237 
PAYOUT .893 1.120 .814 1.229 .762 1.312 
SIZE .837 1.195 .562 1.778 .495 2.020 
AG 0,t .973 1.027 .621 1.612 .522 1.915 
ROA .637 1.570 .817 1.225 .735 1.360 
LEV .651 1.535 .796 1.256 .787 1.271 
E/P .844 1.185 .915 1.093 .888 1.126 

Tabellen visar VIF värden för varje enskild oberoende variabel, ett värde över 10 
indikerar för multikollinearitet. 



 

 

Appendix 5 – Deskriptiv statistik, Zhou och Ruland (2006) 
 

Variabel Medelvärde Standard-
avvikelse 

25 
percentilen Median 75 

percentilen 
Beroende           

EG 0,1 0,215 0,732 -0,074 0,126 0,324 

EG 0,3 0,113 0,256 -0,022 0,102 0,224 

EG 0,5 0,099 0,170 0,006 0,097 0,187 

Oberoende           
PEG -1,0 0,260 0,851 -0,059 0,134 0,341 

PEG -3,0 0,142 0,276 -0,006 0,115 0,244 

PEG -5,0 0,123 0,179 0,021 0,110 0,206 

PAYOUT 0,398 0,314 0,197 0,332 0,506 

SIZE 5,058 2,026 3,558 4,906 6,413 

AG 0,1 - - - - - 

AG 0,3 - - - - - 

AG 0,5 - - - - - 

ROA 0,074 0,042 0,044 0,067 0,096 

LEV 0,465 0,174 0,340 0,468 0,588 

E/P 0,105 0,068 0,059 0,087 0,132 
 
Appendix 6 – Deskriptiv statistik, Flint et al. (2010) 
 

Variabel Medelvärde Standard-
avvikelse 

25 
percentilen Median 75 

percentilen 
Beroende           

EG 0,1 0.5699 2.103 - 0.1102 - 

EG 0,3 0.1355 0.3807 - 0.0814 - 

EG 0,5 0.0952 0.2751 - 0.0695 - 

Oberoende      -    - 
PEG -1,0 0.5842 2.112 - 0.1149 - 

PEG -3,0 0.137 0.3879 - 0.0791 - 

PEG -5,0 0.0928 0.2768 - 0.0676 - 

PAYOUT 0.4113 0.4021 - 0.4067 - 

SIZE 17.467 2.103 - 17.102 - 

AG 0,1 - - - - - 

AG 0,3 - - - - - 

AG 0,5 - - - - - 

ROA 0.0833 0.0813 - 0.0614 - 

LEV 0.1982 0.1687 - 0.1747 - 

E/P 0.0899 0.0869 - 0.0699 - 
 
 
 


