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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker om institutionella investerare nettosäljer innan meddelande om inställd utdelning 
och om detta beror på asymmetrisk information. Urvalet för studien är företag på Nasdaq OMX 
Stockholms huvudlistor som har ställt in kontantutdelning under perioden 2004–2018. Studien finner att 
institutionella investerare nettosäljer under två kvartal innan informationen om inställd utdelning 
offentliggjorts och att detta troligen beror på asymmetrisk information. Studien visar även att 
företagsvärdet för de observerade företagen minskar innan meddelande om inställd utdelning. 

Nyckelord: inställd utdelning, asymmetrisk information, institutionella investerare, signalering 

Abstract 
The paper examines if institutional investors are net sellers prior to dividend omission announcements 
and if this is due to asymmetric information. By studying companies listed on Nasdaq OMX Stockholm’s 
main list during the period 2004-2018, we find that institutional investors are net sellers during two 
quarters prior to dividend omission announcements and that this is likely due to asymmetric information. 
The study also shows that the market value of the observed companies decreases prior to dividend 
omission announcements. 

Keywords: Dividend omission, asymmetric information, institutional investors, signaling 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I början av 2019 redovisade TV-programmet Uppdrag Granskning att Swedbank misstänktes för 
penningtvätt i Baltikum, något som väckte oro bland både investerare och privata kunder. I efterhand 
visade det sig att institutionella investerare hade sålt av en stor del av sina innehav i Swedbank innan 
informationen blev offentlig. SEB fonder sålde 300 000 aktier och Swedbank Robur sålde 275 999 aktier 
för sammanlagt 121 miljoner kronor (SVT.se, 2019). Försäljningen hade enligt storägarna ingenting med 
informationen om penningtvätt att göra men kan tyda på insider-handel.  
Under de senaste åren har H&M uppmärksammats och deras utdelningspolicy har blivit ifrågasatt. 2017 
emitterade företaget ett lån på cirka 2 miljarder kronor, möjligen för att finansiera årets utdelningar, ett 
irrationellt beslut enligt många (Privata Affärer, 2017). I bokslutsrapporten samma år föreslog H&M en 
återinvesteringsplan, där de gav ägarna en möjlighet att återinvestera utdelningen i nyemitterade aktier 
för att kunna genomföra investeringar (Avanza.se, 2018). Anledningen till att H&M ville fortsätta lämna 
utdelning trots att bolaget inte har tillräckligt kapital är sannolikt på grund av att aktiekursen påverkas 
och att en förändring i utdelningsnivån signalerar sämre framtidsutsikter.   
Att förändringar i aktieutdelningens storlek signalerar information om företaget är ingen nyhet, och 
huruvida ett företag väljer att höja eller sänka utdelningen ger oftast besked om framtiden för företaget 
(Black 1976). Vidare menar Black att en sänkt utdelning generellt leder till en lägre aktiekurs och en höjd 
utdelning leder till högre aktiekurs. Den nya värderingen kvarstår givet att företaget presterar enligt den 
höjning eller sänkning som meddelats. Han menar även att om ett företag ställer in utdelning, oftast för 
att sänka skattekostnader för investerare, sjunker aktiekursen tillfälligt, för att därefter hamna på den 
tidigare nivån igen. Healy och Palepu (1988) undersöker utdelningens påverkan på aktiekursen, mer 
specifikt när ett företag börjar lämna utdelning och ställer in utdelning. Även de menar att en påbörjad 
utdelning höjer aktiekursen och inställd utdelning sänker aktiekursen. En studie av Henry et al., (2017) 
visar att institutionella investerare är nettosäljare (säljer mer än de köper) av aktier två kvartal före det 
att ett företag meddelar en sänkning i utdelning. De visar även att institutionella investerare tjänar på att 
handla aktier i bolagen under två kvartal innan bolaget meddelar om utdelningssänkning genom deras 
informationsövertag. Även Chemmanur (2009) och Chemmanur et al., (2017) visar att institutionella 
investerare har privat information om företagshändelser som nyemission och tillsättning av ny VD och 
använder informationen i sin fördel för att erhålla högre avkastning. 
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1.2 Problematisering 

Schnatterly et al., (2008) undersöker sambandet mellan andelen utestående aktier och köp/sälj-kursen 
bland de största och de mindre institutionella ägarna i företag. De finner att endast de största 
institutionella investerarna i ett bolag har informationsövertag eftersom ju större andel de största 
institutionella investerarna har, desto större blir spridningen på köp/sälj-kursen. Samtidigt finner 
Schnatterly et al., (2008) att ju mindre andel aktier de institutionella ägarna har desto lägre blir 
spridningen på köp/sälj-kurs. De finner alltså att endast de största institutionella investerarna, och inga 
andra institutionella ägare, har informationsövertag.  Det finns studier som visar att en sänkning eller 
höjning av utdelningen har en signaleringseffekt för investerare, dock finns det inte lika täckande teorier 
av effekten när ett företag väljer att ställa in utdelning. Det är rimligt att anta att en inställd utdelning har 
en liknande signaleringseffekt som en sänkning, men kan även signalera att företaget fortfarande har 
positivt kassaflöde och prioriterar investeringar framför utdelning till ägarna. Därmed är det intressant att 
undersöka företag som ställer in utdelningar.  

1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkt i studien av Henry et al., (2017) undersöker denna studie om företagsvärdet och 
ägarandelen hos de 10 största institutionella ägarna förändras när ett företag på den svenska marknaden 
väljer att ställa in utdelning. Baserat på slutsatsen från Schnatterly et al., (2008) väljer vi de 10 största 
institutionella investerarna eftersom de förväntas ha ett informationsövertag. Detta jämförs med Miller 
och Modiglianis teori från 1961 där de hävdar att företagsvärdet är opåverkat om företaget väljer att 
lämna utdelning eller inte. Följaktligen formuleras studiens frågeställningar:  

 Hur påverkar meddelande om inställd utdelning företagsvärdet och institutionella 
investerares ägarandel? 

 Hur påverkas institutionella investerares ägarandel av informationsövertag (asymmetrisk 
information)? 

1.4 Syfte 

Vi undersöker företag på Stockholmsbörsens small-, mid- och largecap-listor som under åren 2004–2018 
ställt in bolagets utdelning, och studerar om det påverkar företagsvärde och ägarandel. Syftet med 
uppsatsen är att fastslå om och hur ägarandelen samt värderingen av företag förändras vid inställd 
utdelning. Vidare kommer studien visa om det råder asymmetrisk information. Studien kommer även 
undersöka om institutionella investerare har tillgång till informationen om inställd utdelning före 
tillkännagivandet. 
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2. Teoretisk översikt 

2.1 Miller och Modiglianis irrelevansteori 

År 1961 skrev Miller och Modigliani en artikel som formade synen på kapitalstruktur. De visade att oavsett 
hur ett företag är finansierat ska värderingen av företaget vara oförändrad. De menar att på en perfekt 
marknad, som kännetecknas av lika information till alla parter, inga agent- eller transaktionskostnader 
och ingen skatt på utdelning eller vinst ska det vara irrelevant hur företaget väljer att finansiera sin 
verksamhet. Det vill säga att företag ska värderas lika oavsett om de lämnar utdelning eller ej. Företag ska 
endast värderas genom förväntade kassaflöden och underliggande tillgångar. Miller och Modigliani (1961) 
undersöker även hur information påverkar aktiekursen och menar att på en perfekt marknad bör 
informationen vara fri och lika för alla aktörer, vilket gör att aktörerna i sig inte har någon påverkan på 
aktiekursen. Miller och Modigliani förklarar även att investerare är rationella, vilket betyder att det inte 
är någon skillnad om de får avkastning genom utdelning eller ökad aktiekurs samtidigt som de alltid 
föredrar högre rikedom framför mindre.  

Verkligheten är annorlunda, där investerare kan anses som irrationella när de fattar beslut som på kort 
sikt är gynnsamma, framför beslut som på lång sikt skulle kunna bli gynnsammare, det vill säga högre 
välstånd (Thaler et al., 2000). Detta beteende är orsaken till att företag väljer att lämna utdelning, fast det 
kan hindra att positiva nettonuvärdesprojekt genomförs. Alltså agerar företagen efter investerares 
kortsiktiga preferenser om avkastning och väljer därmed att ha en högre direktavkastning för att locka 
investerare. Detta leder även till att utdelningspolicyn fungerar som ett verktyg för att informera hur den 
finansiella situationen är i ett företag. 

2.2 Signaleringseffekt 

Teorin om utdelningssignalering, även kallad informationsinnehåll från utdelningar, förklarar att en 
förändring i utdelningspolicyn innehåller information där en ökning i utdelning tyder på positiva 
framtidsutsikter, och omvänt att sänkt utdelning tyder på en instabil framtid. Bhattacharaya (1979) menar 
att utdelning signalerar information som företagsledning besitter, som i sin tur ligger till grund för 
värderingen av företaget. Även Sant och Cowan (1994) påpekar att ledningen använder utdelning som en 
signaleringsmekanism för företagets framtida intäkter. De undersöker vilken effekt en inställd utdelning 
har för volatiliteten i avkastningen. De visar att både betavärdet och variansen i avkastningen ökar kraftigt 
i samband med en utelämnad utdelning. De argumenterar dock för att det inte är den inställda 
utdelningen i sig som resulterar i högre volatilitet och betavärde, utan att det är oförutsägbarheten i 
framtida intäkter som anledning till utelämnad utdelning och resulterar i högre volatilitet i avkastning och 
betavärde. Deras studie överensstämmer med tidigare forskning som Healy och Palepu (1988) där 
meddelande om inställd utdelning, eller plötsliga förändringar i utdelningspolicyn skapar negativa 
reaktioner. De studerar hur vinsten för företaget förändrats ett år före och samma år som förändringen i 
utdelningspolicy  
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sker. De finner att vinsten är signifikant högre respektive lägre när ett företag väljer att påbörja respektive 
ställa in utdelning och bidrar där med till att förutspå om en policyförändring kommer att ske. Information 
om företagets ekonomiska välmående och framtid som allmänheten inte besitter kan alltså förmedlas 
genom en förändring i utdelningen. Att förmedla informationen genom utdelning är även ett sätt att ha 
kontroll och förhindra att känslig information når konkurrenter menar Frankfurter et al., (2003). Att 
använda utdelning som signaleringsverktyg ses även som det minst kostsamma sättet att meddela ett 
företags framtid och kvalité (Frankfurter et al., 2002). Frankfurter et al., (2003) nämner även att 
utdelningstrenden har förändrats. I konstrast till Fama och French (2001) studie om färre utdelningar 
under slutet av 1990-talet beskriver Frankfurter et al., (2003) att fler bolag lämnar högre utdelningsandel 
i början av 2000-talet.  De menar att detta är av två anledningar: 1, för att höja aktiekursen och 2, att 
minska överskottet av likvida medel. Den första anledningen är tidigare empiriskt bekräftad av exempelvis 
Asquith och Mullins (1983) samt Richardson (1986) som finner att påbörjad utdelning har signifikant 
positiv reaktion på aktiekursen. Frankfurter et al., (2003) förklarar att den andra anledningen är relaterat 
till framtidsutsikterna för både bolag och på en generell nivå vilket är grunden till signaleringsteorin. Detta 
bekräftas av Venkatesh (1989) som kopplar påbörjade utdelningar till en mindre volatil framtid. Liknande 
menar Lintner (1956) att inställda utdelningar endast sker när ledningen förutspår en mer volatil och 
ostadig framtid vilket bekräftas av Sant och Cowan (1994). Dhillon och Johnson (1994) visar att 
aktieavkastningen sjunker när utdelning både minskar eller ställs in, medan avkastningen på obligationer 
ökar.  

Sammanfattningsvis har förändringar i utdelningspolitik och inställda utdelningar en signifikant och 
påtaglig signaleringseffekt. Raei et al., (2012) finner signifikant koppling mellan utdelningssignalering och 
avkastning samt vinst men att det inte finns en koppling mellan  
utdelningssignalering och företagets prestanda, som de mäter genom Return on Assets (ROA) och Market 
to book value (MTBV). Detta kan diskuteras då det finns företag som hellre behåller utdelningen och 
istället belånar sig, just för att inte signalera att en osäkrare framtid för att på så sätt hålla kvar investerare. 
Vidare menar Grullon et al., (2005) att en förändring i utdelning inte har någon koppling till 
vinstförändringar i framtiden och DeAngelo et al., (1996) visar att utdelningssignalering inte korrelerar 
med framtida kassaflöden.  

2.3 Lintners modell 

I sin studie från 1956 studerade Lintner 28 amerikanska industriföretag, med anledning av deras påtagliga 
variation i utdelningsandelen, för att identifiera vilka variabler som påverkar ett företags utdelningspolitik. 
Lintner (1956) visade på ett samband mellan företags utdelningsandel och konjunkturläget samt de 
långsiktiga tillväxttrenderna i ekonomin. Han påstod att företag kunde undvika att sänka utdelningen om 
de hade en långsiktig plan för finansieringsverksamheten, för att därmed finna en optimal 
utdelningsandel. Vidare menade Lintner att ett företags utdelningsandel kan hänföras till företagets 
resultat, där företag med höga och stabila resultat tenderar att ha en högre utdelningsandel än företag 
med mer ojämna och lägre resultat. De företag som håller en hög utdelningsnivå minskar dock 
möjligheten till att finansiera investeringsprojekt genom internt genererade vinstmedel och söker extern 
finansiering i form av belåning och nyemissioner. Detta leder till att företag tenderar att investera mindre 



5 

 

i mer riskfyllda projekt vilket i sin tur minskar chansen till högre tillväxt. Lintner menar att företagets kassa 
i hög grad beroende av den utdelningskvot företaget har. Han menar även att inställd och sänkt utdelning 
är sällsynt och endast sker vid sämre resultat, och visar att utdelningar är starkt kopplade till hållbara 
resultat.  

2.3.1 Dividend smoothing 

Företag tenderar att hålla en jämn utdelningsnivå oberoende om företagets lönsamhet varierar kraftigt. 
Lintner (1956) menar att ett företags ledning tror att investerare föredrar en stabil utdelning med hållbar 
tillväxt oberoende av det underliggande resultatet. Det finns alltså en motvilja att ställa in eller sänka 
utdelningen trots att utdelningsnivån inte går att motiveras av resultatet. Även om företaget visar ett 
svagt resultat tenderar utdelningsnivån att hållas konstant, detta på grund av att ledningen tror att 
marknaden sätter en premie på företag som driver en stabil utdelningspolitik. Enligt Lintner lånar företag 
hellre för att behålla en jämn utdelningsnivå än att sänka sin utdelning vid år då de inte har tillräckliga 
kassaflöden för att motivera sin utdelningsnivå, detta trots att det påverkar företaget negativt under en 
längre tidsperiod. Utdelningsandelen uppfattas som en indikator om hur företaget kommer att prestera i 
framtiden, alltså om ett företag ställer in eller sänker utdelningen kan det tolkas som en negativ signal för 
kommande år. Lintner menar att företag endast höjer sin utdelning om de är övertygade om att de kan 
visa stabil och hållbar vinsttillväxt i framtiden, detta på grund av motviljan att sänka utdelningen när 
vinsterna  
sjunker. Senare forskning inom området av Brav et. al (2004) inkluderades även återköp av aktier som en 
form av utdelning vilket var sällsynt under Lintners tid. Även i denna studie kom de fram till att företag är 
aktsamma när det kommer till att ändra eller ställa in utdelningen. De finner att sambandet mellan 
företagets resultat och dess utdelning har en mindre betydelse. Till skillnad från Lintners studie menar 
Brav et. al att företag inte nödvändigtvis har en specifik utdelningsandel som mål, utan snarare stabil 
hållbar utdelning per aktie eller utdelningstillväxt per aktie, samt att vissa företag inte har en uttalad 
utdelningspolitik. 

I en studie av Easterbrook (1984) visas att en tillämpning av en stabil utdelningspolitik är vanligt 
förekommande bland företag, men att den ofta är bristfällig. Han menar att ett företags utdelning inte 
påverkar företagets investeringsverksamhet då investeringarna kommer att finansieras med andra medel, 
i form av belåning eller av nyemission. Easterbrook förklarar vidare att oberoende om ett företag håller 
en jämn utdelning eller ej blir risken densamma. Han menar att ledningen i ett företag bör prioritera 
investeringsverksamheten i första hand och därefter utforma en utdelningspolitik som är anpassad efter 
resultatet under den aktuella perioden. Liang et. al (2011) förklarar att goda relationer mellan ledning och 
aktieägare är fördelaktig och att utdelningsnivån inte nödvändigtvis behöver vara utjämnade under 
konjunktursvängningar. De menar att företag som praktiserar en mer flexibel utdelningspolitik och inte 
tillämpar Dividend Smoothing tenderar att återhämta sig snabbare efter svagare konjunkturperioder. 
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2.4 Agentteori 

Inom företagsekonomisk och finansiell forskning har principal-agentteorin av Jensen och Meckling (1976) 
en central roll. I ett företag finns det två parter: principaler och agenter; principalerna är de som äger 
företaget och agenterna är företagets ledning. Teorin utgår ifrån att alla människor nyttomaximerar vilket 
leder till att medarbetare och ledning kommer att drivas och motiveras av egna intressen. Jensen och 
Meckling menar när kontrollen och ägandet av företaget skiljer sig åt uppstår det kostnader till följd av 
motstridiga intressen mellan agenten och principalen, som agentkostnader. De kan vara kostnader för 
investeringar med negativt nettonuvärde, alltså att ledningen genomför investeringar som inte är 
gynnsamma för ägarna, men som kan komma att gynna ledningen av företaget. Detta är extra tydligt i 
företag där ledningen inte har ett större aktieinnehav och där ledningen är villig att genomföra mer 
riskfyllda investeringar. 

Agentteorin beskriver även att det råder asymmetrisk information mellan företagets ledning och dess 
ägare, alltså att företagets ledning besitter ett informationsövertag över dess ägare och därför kan dess 
ägare inte försäkra sig om att agenten agerar i principalens intresse. Lin et al., (2010) menar att när 
företagets ledning har större ägarandel i företaget ökar deras incitament för att skapa en mer gynnsam 
utdelningspolitik. En konsekvens av agentteorin skulle kunna vara att ledningar som har ett substantiellt 
aktieinnehav i högre grad skulle agera för långsiktig tillväxt och stabilitet.  

Pindado och Torre (2006) menar att informationsasymmetri även existerar mellan stora och små 
aktieägare, där större och mer aktiva aktieägare har mer information än små och passiva aktieägare. De 
visar att stora och aktiva ägare anpassar sin ägarandel efter den finansiella positionen företaget har i 
större utsträckning än vad mindre passiva ägare gör. Mer aktiva ägare anpassar alltså sin andel efter 
företagets kassaflöde, soliditet och investeringsmöjligheter. Pindado och Torre menar att det finns en 
tydlig informationsasymmetri mellan de små och stora ägarna och att deras agerande speglar detta.  

2.5 Informationsasymmetri 

När informationsasymmetri råder är informationen mellan olika parter på en marknad ojämnt fördelad. 
Ett exempel på detta är när en VD vet mer om företagets framtid än dess aktieägare eller övriga 
marknaden och använder denna information för att erhålla högre avkastning. Akerlof (1970) menar att 
informationsasymmetri inträffar då säljarens kunskaper om en produkt är annorlunda än köparens. 
Akerlof förklarar termen Snedvridet urval med hjälp av marknaden för begagnade bilar där säljarna har 
informationsövertag om bilens kvalité. I Akerlofs artikel kan bilarna vara bra bilar (kallade persikor) eller 
dåliga bilar (kallade citroner). Köparna vet inte i vilken kategori bilen ska placeras i på grund av 
informationsunderläget och därmed värderas bilen någonstans emellan en bra och dålig bil. Därmed 
kommer andelen dåliga bilar överta andelen bra bilar eftersom de dåliga bilarna kommer säljas 
övervärderade och de bra bilarna kommer säljas undervärderade. När andelen förändras och domineras 
av dåliga bilar, kommer den asymmetriska informationen därmed bidra till snedvridet urval.   
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2.5.1 Informationsasymmetri inom utdelningspolitik 

Li och Zhao (2008) undersöker hur informationsasymmetri påverkar företags utdelningspolitik. De menar, 
i kontrast till Miller och Modigliani (1961), har utdelningen en betydelse för företagets värdering då 
aktiekursen oftast stiger vid en ökning i utdelning. Tidigare forskning gällande signalering lägger till grund 
för en relation mellan informationsasymmetri och utdelningspolitik då företag använder 
utdelningspolitiken för att informera. Att informera genom utdelningar visar alltså på att ledningen vet 
mer om företagets framtid än investerare och resterande delar av marknaden. Li och Zhao finner även att 
företag med ett mer transparant informationsflöde och mindre felaktiga vinstprognoser, är mer benägna 
att lämna högre utdelning. Vidare menar de att det inte finns någon stark korrelation mellan 
informationsasymmetri och återköp, medan det finns en tydlig koppling mellan informationsasymmetri 
och utdelningar. Även Booth och Chang (2011)., förklarar att ledningen har överlägsen information 
gällande företagets tillgångar och framtida tillväxtförmåga. Korajczyk et al., (1991) undersöker 
informationsdelning och nyemissioner där de menar att företag föredrar att genomföra en nyemission 
när marknaden är som mest informerad om företagets kvalité. Vidare finner de att förekomsten av 
informationsasymmetri ökar över tid efter senaste informationsdelningen, och argumenterar för att 
prisreduktionen på en aktie vid nyemissionen ökar i takt med en ökad informationsasymmetri. Henry et 
al., (2017) visar även att institutionella investerare handlar mer intensivt i företag som har högre andel 
informationsasymmetri och att ett företags ålder på är kopplat till förekomsten av informationsasymmetri 
där yngre företag tenderar att ha högre nivå.  

2.6 Pecking-order 

Myers och Majluf (1984) förklarar hur företag väljer att finansiera olika projekt med internt genererade 
vinstmedel som första val, följt av skulder i form av lån och i sista hand nyemissioner. Pecking-orderteorin 
har sin grund i informationsasymmetrin mellan företagsledning och kapitalmarknaden. Myers och Majluf 
menar att intern finansiering prioriteras före extern finansiering. En skuldsättning med högre säkerhet är 
att föredra framför en med högre osäkerhet då en optimal skuldsättningsgrad inte existerar, givet att 
utdelningar är trögrörliga. Trögrörligheten i utdelningen innebär att en utdelning inte kommer att 
påverkas i någon större omfattning trots att företagets resultat inte täcker dess utdelningar. Myers och 
Majluf menar att företag inte sänker sin utdelning om de inte befinner sig i en finansiell kris och att det 
istället är investeringsmöjligheterna som påverkas. Myers och Majluf konstaterar att utdelningar är 
trögrörliga men ger ingen vidare förklaring till detta.  
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3. Metod  

3.1 Hypoteser 

Utifrån den teoretiska översikten formuleras följande hypoteser för att besvara studiens 
problemformulering och syfte. Hypoteserna skapas för att se sambandet mellan företagens värde- och 
ägarandelsförändring samt informationsövertag av institutionella investerare inför inställda utdelningar. 
Hypotes 1 undersöker hur företagsvärdet förändras i samband med en inställd utdelning. Enligt Miller och 
Modigliani (1961) ska värdet vara oförändrat om ett företag väljer att lämna utdelning eller inte. Samtidigt 
bör företagsvärdet vara oförändrat om ett företag som tidigare lämnat utdelning väljer att behålla 
utdelningen.  

Hypotes 1 (H1): En inställd utdelning är negativ korrelerat med företagsvärdet 

Hypotes 2 undersöker sambandet mellan institutionella investerare och deras köp- och säljskillnad inför 
meddelande om inställd utdelning. Hypotesen utgår från att institutionella investerare säljer mer än de 
köper inför meddelande om inställd utdelning. Den undersöker även om institutionella investerare har 
informationsövertag när det gället företagets utdelningspolitik. Är hypotesen korrekt säljer institutionella 
investerare mer än de köper för att de har kunskap om företagets förändring i utdelningspolicy innan 
informationen är offentlig och kan därmed erhålla positiv avkastning genom att vara nettoköpare efter 
meddelande om inställd utdelning om hypotes 1 är korrekt.  

Hypotes 2 (H2): Institutionella investerare är nettosäljare inför meddelande om inställd utdelning. 

3.2 Data 

Vi har identifierat 32 bolag på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmbörsen) som ställt in utdelning genom 
att granska utdelningspolitiken för samtliga bolag på Stockholmsbörsen. För att undersöka förändringen 
av de variabler som framtagits används data från ett år innan och ett år efter en inställd utdelning. 
Perioden som undersöks är 2004 till 2018. Perioden innehåller både skiftande konjunkturlägen och 
finansiella kriser vilket ger perioden en mer heltäckande ekonomisk bild. Studien använder sekundärdata 
där finansiell information som Return on Assets (ROA) och marknadsvärde (STORLEK) hämtas från 
Thomson Reuters Datastream. Utdelningshistorik hämtas från Thomson Reuters Datastream, med 
kompletterande information från Börsdata, Avanza och årsredovisningar. Studien undersöker 
ägarförändringen hos de 10 största institutionella ägarna i linje med Schnatterlys (2008) studie.  
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3.2.1 Urval och avgränsning 

Urvalet består av alla bolag som någon gång under perioden 2004 till 2018 ställt in utdelning. Studien 
inkluderar företag som ställt in utdelning flera gånger under perioden. Studien har ingen avgränsning efter 
storlek utan inkluderar alla bolag på Stockholmsbörsens small, mid och largecap. Urvalet innehöll totalt 
218 bolag med inställd utdelning. Avgränsningar som genomförts är: (i) endast kontantutdelningar (Cash 
Dividends), (ii) data för ett år före respektive ett år efter måste finnas; (iii) Data för en inställd utdelning 
ska betecknas som värde 0 i databasen. Efter avgränsningar resulterade urvalet i 47 inställda utdelningar 
under 2004–2018 vilket åskådliggörs i tabell 1. 

 

3.2.2 Bortfall 
Studien använder data både ett år tidigare och ett år framåt från meddelande om inställd utdelning, vilket 
medför att 2018 års inställda utdelningar faller bort eftersom data för 2019 inte är tillgänglig än. Även 
bolag som avnoterats faller bort från urvalet. Detta resulterar att tidigare 47 observerade inställda 
utdelningar blivit 37. 

3.2.3 Industrifördelning  
Tabell 2 visar att industrivaror och tjänster står för flest antal inställda utdelningar under perioden (41%) 
medan telekomoperatörer representerar lägsta andelen av urvalet (3%). Industrierna är indelade enligt 
GICS (Global Industry Classification Standard) klassificering. GICS innehåller tio olika 
industriklassificeringar och åtta representeras i tabellen nedan. 

  

Tabell 1. Inställda utdelningar per år 
Tabellen visar antal inställda utdelningar på Stockholmbörsen år 2004–2018. 
Inom parantes visar antal före bortfall.  
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 
Antal 
inställda 
utdelningar 

0 1 0 0 0 10 5 1 3 7 6 2 2 0 (10) 37 
(47) 



10 

 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Studien undersöker hur ägarandelen och företagsvärdet förändras vid inställd utdelning under åren 2004–
2018. Studien är en eventstudie eftersom finansiella data används för att undersöka hur en specifik 
händelse påverkar företagsvärdet (MacKinlay ,1997). MacKinlay förklarar att eventstudier dominerar 
området inom företagsfinansiering eftersom de ger en klar bild över hur beslut inom företag påverkar 
värdet och framtiden för företaget. I denna studie är den specifika händelsen som undersöks 
tillkännagivandet av en inställd utdelning. Vidare undersöks både påverkan på företagsvärde och 
ägarandel.  

3.3.1 Kriterier för inställd utdelning 
En händelse definieras som en inställd utdelning om bolaget tidigare lämnat utdelningar för att vid en 
tidpunkt under perioden slopa utdelning. På grund av urvalet är lägsta gränsen för kontinuerligt lämnade 
utdelningar ett år. Ett bolag kan även ha flera inställda utdelningar under perioden och dessa inkluderas, 
även om den påbörjade utdelningen endast varar i ett år. Totalt har fyra bolag två eller fler inställda 
utdelningar under undersökningsperioden.  

3.4 Multivariat analys 

Den centrala delen i uppsatsen är att undersöka förändring i företagsvärdet och ägarandelen vid 
meddelande om inställd utdelning. Därför utförs ett antal regressionsanalyser för att analysera insamlade 
data. En multipel regressionsanalys används för att förklara den beroende variabeln, marknadsvärde. 
Nedan redovisas den multivariata analysen med marknadsvärde som den beroende variabeln och 

Tabell 2: Inställda utdelningar per industri 
Tabellen visar urvalets industrifördelning för inställda utdelningar på Stockholmsbörsen 
år 2004–2018.  
Industri Antal inställda utdelningar Andel  
Dagligvaror 5 14% 
Finans och fastighet 5 14% 
Hälsovård 4 11% 
Industrivaror och tjänster 15 41% 
Informationsteknik 2 5% 
Material 2 5% 
Sällanköpsvaror- och tjänster 3 8% 
Telekomoperatörer 1 3% 

Totalt 37 100% 
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ägarandelsförändring, räntabilitet på totalt kapital, belåningsgrad, EBITDA och ålder som oberoende 
variabler. Syftet med regressionen är att studera vad effekten av inställd utdelning har på 
marknadsvärdet. 

Det genomförs två olika multipla regressioner, en med ägarförändringen ett kvartal innan meddelande 
om inställd utdelning (NBQ-1) och under två kvartal innan (NB-2Q). Detta för att undersöka skillnaden under 
respektive period. Den beroende variabeln, marknadsvärde, mäts under fyra kvartal innan meddelande 
om inställd utdelning för båda regressionerna, detta gäller även för de övriga beroende variablerna, 
räntabilitet på totalt kapital (ROA), belåningsgrad (LEV), resultat innan räntor, skatter, nedskrivningar och 
amorteringar (EBITDA) samt ålder (AGE). Den underliggande formeln för regressionen redovisas nedan: 

∆ MVT-1 = α + β1NB(Q-1, -2Q) + β2(ROA) + β3(LEV) + β4(EBITDA) + β5(AGE) + e 
∆ MVT-1 = Förändringen i marknadsvärde ett år innan observationsdag.  
α = Intercept för regressionen. 
β = Koefficient för oberoende variabel. 
NB(Q-1, -2Q) = Ägarandelsförändring ett kvartal innan meddelande om inställd utdelning och under två 
kvartal innan. 
ROA = Räntabilitet på totalt kapital. 
LEV = Belåningsgrad. 
EBITDA = Resultat innan räntor, skatter, nedskrivningar och amorteringar. 
AGE = Företagets ålder, från dagen för börsnotering till observationsdagen.  
SE = Standardfel. 

Regressionsanalysen tolkas med signifikansnivån (P-värde) för hela regressionen och för respektive 
oberoende variabel, förklaringsvärdet (determinationskoefficienten, R2) och koefficienter för respektive 
oberoende variabel. Valet av kontrollvariabler är i linje med studien av Henry et al., (2017) med undantag 
för utdelningsandel, materiella tillgångar, marknadsförberedelse av förändring i utdelningspolitik och 
direktavkastning. Signifikansnivå bestäms av allmänt vedertagna signifikansnivåer på 10%, 5% och 1% och 
betecknas med *, ** och *** för respektive nivåer. 
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4. Resultat och analys  

Tabell 3 visar sammanfattande statistik för kontrollvariablerna där ett företag som ställer in utdelning har 
ett genomsnittligt värde på avkastning på tillgångar (ROA) på 1,159 % och en median på 1,410 %. Den 
genomsnittliga belåningsgraden (LEV) för företag som ställt in utdelningen är 39,795 % med en median på 
38,030 %. Medelvärdet på företagsålder (AGE) är 15.514 år med en median på 15 år. Den genomsnittliga 
storleken (SIZE) på företagen är 6159.046 TSEK med en median på 651 490 TSEK.  

Tabell 4 åskådliggör förändringen i ägarandel hos institutionella investerares ägarandel innan meddelande 
om inställd utdelning. Kvartal -1 är den genomsnittliga ägarandelsförändringen -4,404 %. Kvartal -2 innan 
är den 0.188 %. Den genomsnittliga ägarandelsförändringen för både kvartal -1 och kvartal -2 är -4216 %. 
Enligt tabell 4 är institutionella investerare nettosäljare inför meddelande om inställd utdelning. Dock är 
de inte nettosäljare under endast kvartal -2, utan under kvartal-1 och genomsnittligen under båda 
kvartalen. Detta ger stöd åt hypotes 2 och förklarar att institutionella investerare säljer mer än de köper 
mest ett kvartal före meddelande om inställd utdelning. Det kan förklaras med att de får informationen 
om en inställd utdelning inom 3 månader innan informationen blir offentlig och väljer att agera på den.  

Tabell 3: Kontrollvariabler 
ROA: Avkastning på tillgångar = Nettoinkomst/totala tillgångar 
LEV: Belåningsgrad = Totala skulder/totala tillgångar 
AGE: Företagsålder = Antal år mellan börsnotering och tidpunkt t 
SIZE: Företagets storlek = Marknadsvärde 
EBITDA: Resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och amortering = Rörelseresultat + avskrivningar  

Variabel Antal 
obs. 

Medelvärde Standardavvikelse P25 Median P75 

ROA 37 1.159 8.400 -0.880 1.410 5.030 
LEV 37 39.795 16.220 33.730 38.030 43.190 
AGE 37 15.514 9.176 8.000 15.000 20.000 

SIZE 37 6159.046 16240.910 254.780 651.490 3974.910 
EBITDA 

(tKr) 
37 1998.481 6522.669 36.950 73.127 429.000 

Tabell 4: Ägarandelsförändring vid inställda utdelningar 
 Antal obs. Medelvärde Standardavvikelse P25 Median P75 
Ägarandel 
Kvartal-1 (%) 

37 -4.404 11.207 -9.150 -3.420 0.000 

Ägarandel 
Kvartal-2 (%) 

37 0.188 26.143 -5.440 1.960 14.380 

Ägarandel -2 
Kvartal (%) 

37 -4.216 29.088 -15.060 -0.920 10.960 
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Figur 1. Ägarandelsförändring vid inställd utdelning. Q0 = Kvartal där utdelning ställs in 

Enligt figur 1 säljer institutionella investerare aktier fram till meddelandet om inställd utdelning. I kvartal 
Q+1 återskaffar de sig aktierna för att sedan i kvartal Q+2 ha en mindre ökning. Figur 1 ger stöd för hypotes 
2 att institutionella investerare tjänar på inställda utdelningar och ger även svagt stöd för asymmetrisk 
information. Institutionella investerare väljer alltså att sälja av största andelen aktier under ett kvartal 
före och under kvartalet som informationen blir offentlig. Detta medför ett sänkt marknadsvärde (se figur 
2) och ger stöd år signaleringsteorier som Bhattacharaya (1979) samt Healy och Palepu (1988).  
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Figur 2. Marknadsvärdeutveckling vid inställd utdelning. Q0=kvartal med inställd utdelning 

Figur 2 visar företagets värdeutveckling ett år innan och ett år efter inställd utdelning. Q0 är det kvartal 
där utdelningen ställs in. Enligt figur 2 minskar företagsvärdet innan meddelande om inställd utdelning 
och öka under kvartalet då en inställd utdelning meddelas, och kontinuerligt öka det följande året. Figur 
2 ger viss koppling till Black (1976) om att en inställd utdelning sänker aktiekursen temporärt för att sedan 
hamna på samma nivå igen, men visar även att aktiekursen kommer befinna sig på en högre nivå än året 
före den inställda utdelningen. Även i denna figur kan detta delvis förklaras av antalet inställda utdelningar 
under finanskrisen där Stockholmsbörsen gick ner ett kvartal innan företag valde att ställa in utdelningar, 
för att sedan öka 1–2 år efter. Figuren visar även en negativ koppling till Milller och Modiglianis (1961) 
irrelevanshypotes, då värdet på företaget påverkas när dess utdelningspolitik förändras. Enligt figuren bör 
alltså en inställd utdelning ha en positiv påverkan på företagsvärdet vilket motbevisar hypotes 1. 
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Tabell 5 visar hur ägarandelen för institutionella investerare förändras, sorterat efter företagsålder. 
Åldern bestäms av antalet år mellan börsnotering och inställd utdelning och fördelas efter om de är under 
eller över medianen, där de äldsta bolagen är 15–45 år och de yngsta är mellan 2–15 år. Ägarandel är 
institutionella investerares förändring i innehav. Resultatet visar att institutionella investerares ägarandel 
är sammanlagt mer negativ i äldre företag, vilket inte överensstämmer med studien gjord av Henry et al., 
(2017).  Detta antyder dock att institutionella investerare är nettosäljare i äldre företag. Resultatet visar 
även på att i äldre företag får institutionella investerare information om inställda utdelningar tidigare än 
i yngre. Institutionella investerare får information om inställd utdelning i äldre bolag redan två kvartal före 
offentligt meddelande om inställd utdelning medan i yngre bolag får institutionella investerare 
informationen först ett kvartal innan. Resultatet visar även att det inte är statistiskt signifikant eftersom 
t-värdet är under den kritiska nivån 2, vilket betyder att det inte går att förkasta nollhypotesen. Alltså har 
företagets ålder inte någon inverkan på institutionella investerares beslut om att sälja eller köpa i bolaget 
inför meddelande om inställd utdelning.  

  

Tabell 5: Ägarandelsförändring för institutionella investerare vid inställda utdelningar 
sorterat efter företagsålder 
 (1) 

(Gamla företag) 
(2) 

(Nya företag) 
(3) 

 Differens 
Ägarandel Kvartal-1 (%) -4.539 -4.275 0.264 

(0.070) 
Ägarandel Kvartal-2 (%) -3.308 3.499 6.807 

(0.776) 
Ägarandel -2 Kvartal (%) -7.847 -0.776 7.070 

(0.729) 
Noter: 1. t-värde inom parantes. 2. Kolumn (3) är skillnaden mellan (2)-(1) 3. Ålder är antal år mellan notering och 
inställd utdelning 
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Tabell 6. Institutionell handel och årlig avkastning 

 Alla inställda utdelningar 
 Kvartal -1 -2 Kvartal 
Ägarandelsförändring 
Kvartal -1 (%) 

-4,404 
(-2,586) 

 

Ägarandelsförändring -2 
Kvartal (%) 

 -4,216 
(-0,290) 

ROA (%) 56,120* 
(0,156) 

56,120* 
(0,104) 

LEV (%) 10,048*** 
(0,347) 

10,048*** 
(0,377) 

EBITDA (%) 
 
AGE 

124,315 
(-0,039) 
15,514* 
(-0,041) 

124,315 
(-0,012) 
15,514** 
(-0,057) 

Antal observationer 37 37 
R2-värde 0,357 0,355 

 

Tabell 6 redovisar resultatet av den multivariata analysen av ägarförändringen före meddelande om 
utdelningssänkning och kontrollvariablerna. Den beroende variabeln är marknadsvärde. Kolumn 1 
redovisar ägandeförändring ett kvartal före meddelande om inställd utdelning. Kolumn 2 redovisar 
ägandeförändring under två kvartal före meddelande om inställd utdelning. Kontrollvariablerna står i 
procentuell förändring i alla fall förutom R2-värde, antal observationer och AGE. Kontrollvariablerna 
innehåller data för fyra kvartal före inställd utdelning meddelats. Det som står inom parantes är 
kontrollvariablernas koefficienter. ***, ** och * indikerar signifikansnivån vid 1%-, 5%- och 10%-nivån. 

Tabell 6 redovisar en regression av kontrollvariablerna för samtliga 37 observationer under åren 2004–
2018 för att analysera kontrollvariablernas påverkan på företagets marknadsvärde, under ett år innan 
meddelande om inställd utdelning. Den skattade koefficienten (R2) är det förklaringsvärde som 
kontrollvariablerna har på de beroende variablerna. Kontrollvariablernas förklaringsvärde för ett kvartal 
före inställd utdelning meddelats och för under två kvartal innan har ett förklaringsvärde på 0,357 och 
0,355 med en signifikans på 5%-nivån. 

Ägarförändringen under båda perioderna, ett kvartal innan och under två kvartal innan inställd utdelning 
meddelats, är negativa, vilket är i linje med vad Henry et al., (2017) fastställde i sin undersökning. 
Ägarförändringen kan bero på signaleringseffekten vilket Lin och Zhao (2008) påpekade, att det finns en 
tydlig koppling mellan informationsasymmetri och utdelningar. I kolumn 1 finns det ett starkt negativt 
förklaringsvärde på -2,586 mellan ägarförändringen ett kvartal före meddelande om inställd utdelning till 
dagen vid meddelande om inställd utdelning, vilket motsäger Miller och Modiglianis (1961) teori att det 
är irrelevant för företagsvärderingen hur företag disponerar sina finansiella medel. Resultatet stämmer 
dock överens med vad Thaler et al., (2000) förklarar om att investerare är irrationella och att 
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utdelningspolitiken tolkas som ett informationsverktyg om framtida avkastning. I kolumn 2 är 
förklaringsvärdet -0,290 för perioden under två kvartal innan inställd utdelning meddelats. Detta kan tyda 
på att det råder asymmetrisk information, men att den, till skillnad från vad Henry et al., (2017) kom fram 
till, inte är lika betydande två kvartal före inställd utdelning meddelas som den är för ett kvartal innan. 
Likt kolumn 1 är nettoköp för institutionella investerare negativa, men med en lägre negativ koefficient.   

Avkastning på totalt kapital (ROA) är positiv vid båda perioderna med ett relativt lågt förklaringsvärde och 
en signifikansnivå på 10%-nivån. Detta tyder på att marknadsvärdet för perioderna har en viss förklaring 
av ROA, vilket inte är helt i linje med vad Sant och Cowan (1994) påstår om att utdelningsnivån används 
av företagsledningen som ett verktyg för att signalera om företagets framtida intäkter. Att 
utdelningsnivån används som ett verktyg för signalering stödjs även av Bhattacharaya (1979) om att 
företagets ledning meddelar den information som de besitter men som marknaden inte har tillgång till, 
alltså asymmetrisk information mellan Principaler och Agenter (Jensen och Meckling, 1976). Kolumn 1 
redovisar ett förklaringsvärde på 0,156 och kolumn 2 redovisar ett förklaringsvärde på 0,104, båda 
perioderna är signifikanta på 10%-nivån. 

Förändringen i belåningsgrad (LEV) är vid båda perioderna, ett kvartal innan inställd utdelning meddelats 
och under två kvartal innan, positiv, vilket motsäger det Lintner (1956) påpekar om att ett företags kassa 
är i hög grad beroende av dess utdelningskvot. Detta innebär då att om ett företag väljer att ställa in 
utdelningen för ett år överförs de till det egna kapitalet i företaget1. Kolumn 1 redovisar ett 
förklaringsvärde på 0,347 med en signifikans på 1%-nivån. Kolumn 2 redovisar ett förklaringsvärde på 
0,377 med en signifikans på 1%-nivån. Den positiva förändringen i belåningsgraden för kolumn 1 och 
kolumn 2 motsäger det Lintner påpekar om att det egna kapitalet stärks vid inställd utdelning, vilket 
annars förklaras av att företagen har en större möjlighet att använda de internt genererade vinstmedel 
till investeringsprojekt istället för att söka extern finansiering. Dock motsäger detta Lintners argument om 
att företag hellre söker extern finansiering än att ställa in utdelningen med påvisar att inställd utdelning 
påverkas av en högre belåningsgrad. 

Förändringen i EBITDA vid båda perioderna, ett kvartal innan inställd utdelning meddelats och under två 
kvartal innan, är positiv, vilket motsäger det som Sant och Cowan (1994) förklarar om att utdelningen 
används som ett verktyg för att signalera framtida intäkter. Kolumn 1 redovisar ett förklaringsvärde på -
0,032. Kolumn 2 redovisar ett förklaringsvärde på -0,033. Det låga negativa förklaringsvärdet tyder på att 
förändringen av den beroende variabeln, marknadsvärde, påverkas svagt negativt av förändringen i 
EBITDA, detta kan sägas strida mot det Lintner (1956) menar med att inställda utdelningar endast sker när 
ledningen prognostiserar en mer osäker framtid vilket även bekräftas av Raei et al., (2012). Dock menar 
Grullon et al., (2005) och DeAngelo et al., (1996) att det inte finns en koppling mellan utdelning och 
vinstförändringar eller framtida kassaflöden. 

 
1 𝐿𝐸𝑉 =

 

 å
 Överförs det då inte kapital från bolaget erhålls det i Eget Kapital vilket gör att belåningsgraden (LEV) ökar. 
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Företagens ålder (AGE) vid båda perioderna, ett kvartal innan inställd utdelning meddelats och under två 
kvartal innan, är i genomsnitt 15,514 år. Kolumn 1 redovisar ett förklaringsvärde på -0,041 och kolumn 2 
redovisar ett förklaringsvärde på -0,057, alltså att det råder svag negativ korrelation mellan företagets 
ålder och dess marknadsvärde vid inställd utdelning. Henry et al., (2017) förklarar i sin studie att 
institutionella investerare handla mer intensivt i yngre företag då de tenderar att ha en högre nivå 
informationsasymmetri än vad äldre företag har. Den beroende variabeln, marknadsvärde, påverkas alltså 
svagt negativt av företagets ålder under perioderna. Kolumn 1 är signifikant på 10%-nivån och kolumn 2 
är signifikant på 5%-nivån. 

Sammanfattningsvis så kan vi notera att den skattade koefficienten, R2, är 0,357 och 0,355 och med en 
signifikans på 5 %-nivån för båda perioderna. Med ansats av Haely och Palepu (1988) om att en inställd 
utdelning skapar negativa reaktioner hos marknaden och att detta skulle vara till följd av att en inställd 
utdelning signalerar ett signifikant minskat resultat stämmer inte, då EBITDA är positivt och med svagt 
negativt förklaringsvärde på -0,039 och -0,012 vid båda perioderna, dock över en signifikansnivå på 10 %. 
Avkastning på totalt kapital (ROA) är positivt med ett positivt förklaringsvärde på 0,156 och 0,104 under 
respektive period med en signifikans på 10 %-nivån. Detta är i linje med vad Grullon et al., (2005) menar 
att utdelningsnivån inte är korrelerat med resultatet, även då det förklarar en positiv förändring i 
marknadsvärdet. Ägarförändringen i kolumn 1 och kolumn 2 kan indikera att det råder asymmetrisk 
information, där de 10 största ägarna besitter ett informationsövertag då de är nettosäljare med -4,404 
och -4,216. Detta är i linje med Pindado och Torre (2006) om att större ägare besitter ett 
informationsövertag över mindre ägare vilket grundar sig i vad Akerlof (1970) konstaterar om 
asymmetrisk information. Detta menar även Schnatterly et al., (2008) om att de största institutionella 
ägarna besitter ett informationsövertag. 

Baserat på ägarförändringen under båda perioderna finner vi tendenser till att investerare agerar 
irrationellt mot vad Miller och Modigliani (1961) förklarar att utdelningar inte skall påverka ett företags 
värdering. Agerandet är det Thaler et al., (2000) förklarar om att investerare är irrationella och kortsiktiga. 
Att beteendet tolkas som irrationellt baseras på ägarandelsförändringens negativa utveckling under 
perioderna trots den positiva utvecklingen av både EBITDA och ROA, faktorer som enligt Sant och Cowan 
(1994) samt Healy och Palepu (1988) signaleras genom förändringar i utdelning. Med bakgrund till 
Bhattacharaya (1979) och Sant och Cowan (1994) om att utdelningen signalerar information som 
företagsledningen besitter och att den används som ett verktyg för att signalera och prognostisera 
framtida intjäning och finansiell ställning kan vi konstatera att meddelande om en inställd utdelning inte 
signalerade detta. Däremot att investerare nettosäljer ett kvartal före inställd utdelning och under två 
kvartal före, vilket redovisas i kolumn 1 och 2. Det är i linje med vad Henry et al., (2017) finner och kan 
tyda på att det råder asymmetrisk information och att institutionella investerare besitter ett 
informationsövertag då en inställd utdelning skapar negativa reaktioner (Healy och Palepu, 1988). 
Ägarförändringen är dock inte signifikant och vi kan inte utesluta att en slumpmässig påverkan. 
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Figur 3. Rangordning av -1 års aktieavkastning. 

Figur 3 visar aktieavkastningen, definierad som -1 Year Prior Return, året före en inställd utdelning 
meddelas och är rangordnad från lägsta till högsta av 37 inställda utdelningar. Lägsta aktieavkastningen 
ett år före meddelad aktieavkastning är -63 %, högsta är 218 % och ett medelvärde på 7 %. Spridningen 
visar att det inte bara är företag vars prognos är negativ som ställer in utdelningar. Ett företag med en 
negativ aktieavkastning har troligen en lika hög sannolikhet att ställa in utdelning som ett företag med 
god tillväxt på aktieavkastningen. Alltså har utvecklingen i företagsvärde ingen betydelse för ledningens 
beslut att ställa in utdelning.  
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Figur 4. Antal år innan utdelning påbörjas igen. EP = Ej Påbörjad 

Figur 4 visar antal år före en inställd utdelning återupptas av företaget. Icke återupptagen utdelning som 
är mindre än 4 år definieras som ”EP”. Utdelningar som varit inställda i mer än 5 år men ännu inte 
återupptagna räknas med i kategorin ”5+”. Enligt figur 4 är två år den vanligaste perioden för ett företag 
att behålla inställd utdelning. Detta kan delvis förklaras av den globala börskraschen mellan 2008–2009 
då 30.5 % av totala antalet inställda utdelningar skedde mellan 2009–2010 efter stora förluster för många 
företag. Det kan även förklaras av signaleringsteorier där ju längre tid med inställd utdelning medför ett 
lägre marknadsvärde och negativa reaktioner på marknaden. Det kan alltså ha stor betydelse för ett 
företag hur länge de väljer att ställa in utdelning.  
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5. Slutsats 
Syftet med studien är att undersöka om företagsvärdet och ägarandelen hos institutionella ägare i ett 
företag förändras innan informationen om inställd utdelning är offentlig. Studien undersöker även om 
ägarandelen påverkas på ett sätt som antyder att institutionella ägare har förhandsinformation gällande 
förändringen i utdelningspolicy och därmed kan agera på informationen för att få bättre avkastning.  

Studien visar att både företagsvärdet och ägarandelen hos institutionella investerare förändras innan 
meddelande om inställd utdelning. Bolagets värde minskar gradvis inför meddelandet om att ställa in 
utdelningen för den kommande perioden och ökar igen efter informationen gjorts offentlig. Studien visar 
även att institutionella investerares ägarandel minskar som mest ett kvartal innan respektive under 
kvartalet som informationen om inställd utdelning offentliggörs för att sedan öka de kommande 
kvartalen.  

Studien visar även att institutionella investerare är nettosäljare i företag som har både god resultattillväxt 
och avkastning på totalt kapital, vilket ur ett finansiellt perspektiv tolkas som irrationellt beteende. Det 
finns alltså en annan anledning till att institutionella investerare minskar sin ägarposition innan 
informationen om inställd utdelning offentliggjorts och kan därmed tyda på att de har 
förhandsinformation, det vill säga att insiderhandel sker. Institutionella investerare visas agera på 
asymmetrisk information och studien visar att institutionella investerare har förhandsinformation om 
inställda utdelningar och väljer att använda informationen för deras vinning. Genom 
informationsövertaget är institutionella investerare nettosäljare inför meddelande om inställd utdelning 
och nettoköpare efter informationen offentliggjorts, vilket gör att de handlar aktier i bolaget som ställt in 
utdelning till ett rabatterat pris och kan därmed vara lönsamt.  

Vidare visar studien att institutionella investerares nettoförsäljning inte är korrelerat med varken 
företagets resultat eller avkastning på totalt kapital, vilket motsäger signaleringsteorier om att en inställd 
utdelning signalerar sämre resultat och avkastning på totalt kapital. Detta kan indikera att de 
institutionella investerarna besitter ett informationsövertag och därför handlar tvärt emot vad som kan 
anses vara rationellt enligt tidigare forskning. I studien kan vi sammanfattningsvis visa att institutionella 
investerare nettosäljer vid inställd utdelning och att detta inte är grundat i varken resultattillväxt eller 
avkastning på totalt kapital och belyser frågan om detta är beror på att det råder asymmetrisk 
information.  

 

5.1 Framtida forskning 

På grund av det smala urvalet vore det intressant att göra en studie med större urval. Genom att studera 
flera listor, med andra avgränsningar, skulle urvalet vara större och kunna ge en mer generaliserad bild av 
hur verkligheten ser ut. Eftersom studien innefattade en finansiell kris där majoriteten av observationerna 
skedde speglar resultatet inte verkligheten perfekt. Vidare skulle alla industrier undersökas med en lika 
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stor kvot för att återigen skapa ett mer generaliserbart resultat. I studien undersöks åtta av de totalt tio 
industrier (GICS) och 41 % av observationerna representeras av Industrivaror och tjänster.  

Ytterligare en aspekt till fortsatta studier är att se vad resultatet visar om en kortare tidsaspekt kring 
datumet för meddelande om inställd utdelning ges. Exempelvis att undersöka en dag, tre dagar, en vecka 
och en månad innan meddelande om inställd utdelning för att grundligare undersöka när och hur 
informationen når institutionella investerare.   
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Appendix 
Bilaga 1. Lista över alla inställda utdelningar 

Företag Datum för tillkännagivande Industri Lista 
A3 Allmänna IT- och 
Telekomaktiebolaget 

2013-05-02 T Small Cap 

Beijer Electronics 2017-04-28 I Small Cap 
Bong 2012-05-16 I Small Cap 
Concordia Maritime 2014-04-30 I Small Cap 
Consilium 2011-05-23 I Small Cap 
Doro 2015-04-28 IT Small Cap 
Elanders 2009-04-23 I Mid Cap 
Elos Medtech 2010-04-29 H Small Cap 
Eltel 2017-06-02 I Mid Cap 
Eniro 2009-05-26 D Small Cap 
Feelgood 2010-05-19 H Small Cap 
Gunnebo 2009-04-23 I Mid Cap 
Haldex 2009-04-16 S Mid Cap 
ICA Gruppen 2013-05-20 D Large Cap 
Intrum 2005-04-27 FF Large Cap 
JM 2009-04-28 FF Large Cap 
Lindab International 2013-05-15 I Mid Cap 
Midway Holding 2013-04-23 FF Small Cap 
Nobia 2010-03-30 S Large Cap 
Note 2010-04-27 I Small Cap 
Note 2014-04-28 I Small Cap 
Odd Molly 2014-04-30 S Small Cap 
Poolia 2013-04-25 I Small Cap 
Prevas 2014-04-09 IT Small Cap 
Pricer 2014-05-07 I Small Cap 
Profilgruppen 2012-03-29 M Small Cap 
Raysearch Laboratories 2009-05-26 H Mid Cap 
Raysearch Laboratories 2012-05-30 H Mid Cap 
SEB 2009-03-06 FF Large Cap 
SSAB 2014-04-09 M Large Cap 
Studsvik 2010-04-29 I Small Cap 
Studsvik 2013-04-22 I Small Cap 
Swedbank 2009-04-24 FF Large Cap 
Tradedoubler 2009-05-06 D Small Cap 
Tradedoubler 2013-05-08 D Small Cap 
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Tradedoubler 2015-05-06 D Small Cap 
Trelleborg 2009-04-23 I Large Cap 

Noter: D = Dagligvaror, FF = Finans och fastighet, H = Hälsovård, I = Industri och tjänster, IT = Informationsteknik, S 
= Sällanköpsvaror och tjänster, T = Telekomoperatörer, M = Material 
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Bilaga 2: Variabeldefinition 

Variabler Akronym Definition Uträkning 
Return on Assets ROA Räntabilitet på totalt kapital. Nettoinkomst

Totala Tillgångar
 

Leverage LEV Belåningsgrad. Totala Skulder

Totala Tillgångar
 

Net Buy NB Ägarandelsförändring. ∆ Ägarposition 

 
EBITDA 
 

 
EBITDA 

Resultat före räntor, skatter, 
nedskrivningar och amorteringar. 

 
Rörelseresultat + 
Avskrivningar 

Ålder AGE Företagets ålder från 
börsintroduktion till 
meddelandedagen för inställd 
utdelning. 

 
Åldert – Åldert(IPO) 

Utdelningsandel  Andel av resultatet som delas ut till 
aktieägarna. 

Aktieutdelning

Nettoresultat
 

 
Inställd utdelning 

 Tidigare kontantutdelning som går 
till noll (0) under minst ett år. 

 
Divt-1=1  Divt=0 

 

 

 


