
 

 

Ägarstrukturens påverkan vid 
värdering av bolag 

- Om aktiepriser kring rapportdagen 

 

Ownership structure’s impact and firm 

valuation 
- About stock prices around report days 

  

Författare: Rasmus Hampf 

Tobias Åkesson 

Ämne: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp 

Program: Ekonomprogrammet 

Uppsala universitet, Campus Gotland 
Vårterminen 2015 

Handledare: Adri De Ridder 



 

 

 

 

 

  

Sammanfattning 

Denna studie undersöker sambandet mellan ägarstruktur och 

annonseringseffekten vid bokslutskommunikén. Syftet är att undersöka om 

ekonomisk information redan är prissatt innan den offentliggörs och om det har 

samband med institutionellt ägande. Vidare undersöks om utländskt ägande 

påverkar värderingen, detta då inhemska investerare enligt tidigare forskning ska 

ha tillgång till mer information än utländska ägare. Hypoteserna bygger på 

förväntningen att information redan är prissatt och att institutioner således har ett 

informationsövertag gentemot övriga investerare.  

Studiens urval baseras på de 50 största bolagen mellan 2007-2013 på NASDAQ 

OMX Stockholm rangordnat på börsvärde. Annonseringseffekterna mäts från -2 

till +2 dagar runt dagen då bokslutskommunikén offentliggör ekonomisk 

information. Studien avgränsas till att endast undersöka om en 

annonseringseffekt finns, ej vilka faktorer – förutom institutionellt och utländskt 

ägande – som ligger bakom annonseringseffekten.  

Studien finner ett positivt samband mellan annonseringseffekt och svenskt 

institutionellt ägande, vilket ej ligger i linje med teorin om 

informationsasymmetri. Studien finner inget samband mellan utländskt ägande 

och annonseringseffekt, vilket ej ligger i linje med teorin om 

informationsasymmetri mellan utländskt och inhemskt ägande. Resultaten tyder 

på att institutioner inte har prissatt information innan den når marknaden, inte 

heller att utländska investerare har tillgång till mindre information än inhemska 

investerare. 

Nyckelord: Finansiering, ägarstruktur, institutionellt ägande, annonseringseffekt, 

bokslutskommuniké 

 



 

 

Abstract 

This study examines the relationship between ownership structure and 

announcement effect at full year reports. The purpose is to examine if financial 

information already is reflected in share prices before it is published, and if it 

covaries with institutional ownership and (or) foreign ownership. The hypotheses 

are based on the expectation that information already is reflected in share prices 

and institutions, therefore, have an information advantage over other investors. 

The study is based on a sample of the 50 largest companies from 2007 to 2013 on 

NASDAQ OMX Stockholm, ranked by market capitalization.  

The study finds a positive correlation between the announcement effect and 

Swedish institutional ownership, which does not support the theory of information 

asymmetry. Further, unlike the theory of information asymmetry between foreign 

and domestic ownership, the study finds no significant correlation between 

foreign ownership and the announcement of financial information. The results 

indicate that financial information is not priced into shares by institutions before 

the information reaches the market, nor that foreign investors have access to less 

information than domestic investors. 

Keywords: Finance, ownership structure, institutional ownership, announcement 

effect, full year report 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

På 1950-talet ägde de svenska hushållen 75 procent av det totala börsvärdet på 

Stockholmsbörsen, idag ägs 88,8 procent av institutioner och utländska ägare. Trots att 

andelen sparande av den disponibla inkomsten har ökat sedan 2005 (SCB, 2015a) så 

innebär det att de svenska hushållen idag äger en historisk låg andel av det totala 

börsvärdet (SCB, 2015b). Den låga andelen svenska hushåll som investerar i 

aktiemarknaden, 11,2 procent 2014, är en nedåtgående trend som hållit i sig sedan 

1950-talet (Skog, 2005). Den låga procentuella andelen hushåll som direkta ägare kan 

dock bero på att sparande i form av fonder har ökat, vilket medför att det direkta 

ägandet i börsen minskat. 

 

Samtidigt som hushållens ägarandel minskade så ökade de svenska institutionernas 

andel, en trend som dock efter sin höjdpunkt på 75 procent 1990 vände till att idag ha en 

ägarandel på 48,8 procent (SCB, 2015b). Vändpunkten kom bland annat genom den 

dåvarande regeringens avregleringar av de restriktioner för utländskt ägande som fanns 

på den svenska aktiemarknaden. Till följd av avregleringarna ökade den utländska 

ägarandelen från 5 procent 1990 till dagens nivå på 40 procent. De utländska ägarna och 

svenska institutionerna som grupp utgörs inte av en och samma typ av företag utan 

består till exempel av investmentbolag, försäkringsbolag, fondbolag med mera. Dessa 

investerare kan ha olika placeringssyften och därmed olika incitament för hur bolagen 

ska styras och skötas. 

 

 

Figur 1 Ägarstruktur svenska börsnoterade bolag 1984-2012 

Den svenska ägarmodellen dominerade på den svenska aktiemarknaden fram till 2000-

talet. Kontrollägandet var koncentrerat och bestod ofta av ett fåtal ägare, och då särskilt 

av familjer (Henrekson & Jakobsson, 2008). Ett koncentrerat ägande är möjligt genom 

den aktiebolagsrättsliga uppbyggnaden, vilket gör det möjligt att styra ett bolag med en 
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relativt låg kapitalinsats (SFS, 2005:551). Lagen gör det möjligt för bolag att dela upp 

aktier i olika aktieslag, vilka ger rätt till olika antal röster. Landsorganisationen (2001) 

menar att svenska institutioner ofta investerar i de mindre röststarka aktierna och blir 

således mer flexibla att sälja av sitt innehav. 

 

I takt med att institutionernas andel minskade i svenska bolag i mitten på 1990-talet, 

samtidigt som den dåvarande regeringens avregleringar av restriktioner för utländska 

ägare på svenska aktiemarknaden ökade det utländska ägandet i svenska bolag. Detta 

har tillsammans med andra nya aktörer bidragit till ett spritt ägande vilket enligt 

Henrekson och Jakobsson (2008) har föranlett att den svenska ägarmodellen har fått en 

mindre betydande roll. 

1.1.1 Ägarstyrning 

De utländska ägarna (40 procent) kännetecknas till största del av ett passivt ägande 

(Henrekson & Jakobsson, 2008), medan de svenska institutionerna (48,8 procent) idag 

kännetecknas av att bedriva ett mer aktivt ägande (Landsorganisationen, 2001). Det 

aktiva ägandet har delvis uppkommit efter påtryckningar från institutionernas ägare som 

vill ha maximal avkastning. Därför har institutionerna själva, efter 

intresseorganisationen Fondbolagens Förenings (2014) riktlinjer, tagit fram ägarpolicys 

där direktiv formulerats för hur röster vid eventuella styrningsfrågor och andra 

ägarfrågor kommer att läggas. 

 

Förutom att investerare bedriver ägande på olika sätt kan de även ha skilda 

placeringshorisonter, vissa prioriterar avkastning inom en kort tidsperiod medan andra 

ser innehavet som en långsiktig investering (De Ridder, 2005). Investerarnas 

placeringshorisont minskade dock under 1990-talet från ett snitt på sju år till ett år 

(Landsorganisationen, 2001). Risken med en kort placeringshorisont kan vara att ägare 

tömmer företagen på kapital genom utdelningar snarare än att återinvestera vinster i 

bolaget. Detta behöver inte vara negativt så länge kapitalet stannar i Sverige där det 

konsumeras eller finansierar nya bolag. Problemet uppstår när utdelningarna hamnar 

utanför Sverige genom de utländska ägarna som äger 40 procent av bolagen på 

Stockholmsbörsen. Enligt Allen, Bernardo och Welch (1999) kan institutioner som 

anser att ledningen underpresterar sälja av delar av sitt innehav. Det kan medföra att 

bolagens styrelser ser till institutionernas intresse snarare än de privata ägarna, då 

institutionerna äger en relativt stor andel av företagen jämfört med svenska hushåll. 

 

Vinster som företagen har genererat under året kan disponeras på olika sätt, bland annat 

genom aktieutdelningar, återköp av egna aktier eller genom att vinsten återinvesteras i 

verksamheten. Aktieägarna som placerar kapital i företaget har generellt sett ett 

gemensamt syfte, vilket är att få värdetillväxt på det kapital som investerats (De Ridder, 

2005). Avkastning på det insatta kapitalet kan ske på två sätt, dels via traditionell 

aktieutdelning och dels via värdetillväxt. Enligt Miller och Rock (1985) kan företag 

använda sig av utdelningar för att signalera att företaget går bra. De företag som har 

goda utdelningar lockar även fler institutioner (Allen et al., 1999) vilket kan leda till att 

bolag inte vill riskera att förlora stora investerare genom att minska utdelningarna. Detta 

kan medföra att bolag i vissa lägen belånar sig och delar ut mer än vinsten för att 

signalera att företaget presterar likt förväntningarna, trots att det inte är hållbart under en 

längre period (Brav, Graham, Harvey & Michaely, 2005). Kortsiktighet och utdelningar 
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som inte representerar de faktiska resultaten eller de förväntade framtida kassaflödena 

ger fel information till marknaden.  

 

Inom forskningsområdet finansiering nämns ofta begreppet effektiva marknader, med 

det avses att marknaden är effektiv och att priset på en tillgång ska reflektera all den 

information som finns tillgänglig för allmänheten (Brealey, Myers & Allen, 2011). Från 

hypotesen att marknaden är effektiv utvecklade Fama (1970) den effektiva 

marknadshypotesen, vilket syftade till att undersöka i vilken grad priset på en tillgång 

reflekterar den information som finns tillgänglig på marknaden. Det ska enligt 

hypotesen inte gå att genom exempelvis teknisk analys1 kunna förutse aktiens pris 

imorgon (Fama, 1995). 

 

Information som når marknaden vid olika tidpunkter kan vara problematiskt då det 

uppkommer en informationsasymmetri mellan de olika ägarna, informationsflödet från 

företaget blir därför viktigt. Då både lagar och regler tvingar företagen att kommunicera 

ut information till intressenter ställer det krav på företagens IR-avdelningar2. Denna 

funktion inom företaget är en viktig del för att aktieägarna och andra intressenter ska få 

tillgång till den information de vill ha om bolaget, vilket även bidrar till att 

informationsasymmetrin mellan de olika ägarna minskar. 

1.2 Problematisering 

Då institutionerna idag äger en större andel av svenska bolag jämfört med de svenska 

hushållen, samtidigt som institutionerna har börjat bedriva en mer aktiv förvaltning så 

finns risken att de agerar kortsiktigt och inte röstar för långsiktigt hållbara beslut för 

bolagen de investerat i. De företag som har utdelningar lockar ofta fler institutioner, 

vilket kan leda till att bolag ej vill riskera att stora investerare säljer av sina innehav på 

grund av de indragna utdelningarna (Allen et al., 1999). Problematiken kan då 

uppkomma att bolagen ser till institutionernas intresse snarare än de övriga ägarna bara 

för att företagen vill ha kvar institutionerna som ägare. Detta medför att bolag i vissa 

lägen kan belåna sig och dela ut mer än vinsten för att signalera att företaget presterar 

likt förväntningarna, trots att det inte är hållbart under en längre period (Brav, Graham, 

Harvey & Michaely 2005). Landsorganisationen (2001) menar att företagen som inte 

presterar likt förväntningarna riskerar att få en negativ effekt på sina aktiekurser, 

företagen tar då till snabba åtgärder som ofta inte är hållbart under längre perioder. 

Företagen vill därför hålla en jämn utdelning för att signalera att företaget presterar 

enligt förväntningarna (Allen et al., 1999).  

 

Den koncentrerade svenska ägarmodellen har förändrats till ett i högre grad spritt 

ägande, detta till följd av bland annat avregleringar av de begränsningar som förelåg 

utländskt ägande i svenska företag (Henrekson & Jakobsson, 2008). Även om svenska 

institutioner tillsammans med utländska ägare utgör 88,8 procent av ägandet på den 

svenska aktiemarknaden så kan ägarstrukturen fortfarande vara spridd på många 

aktieägare med små innehav. Som följd av ett spritt ägande blir informationsflödet från 

                                                 
1 Teknisk analys – Utifrån historiska priser försöka förutse framtida priser (Fama, 1995). 
2 IR-avdelning – Investor Relations, en avdelning som ansvarar för kommunikationen med marknaden. 
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företaget särskilt viktigt då alla ägare ska ha tillgång till samma information, detta 

ställer krav på företagens IR-avdelningar. 

 

Brennan och Cao (1997) beskriver att det finns en informationsasymmetri mellan 

inhemska och utländska investerare, vilket med en stor andel utländska investerare kan 

skapa en obalans i aktiers prissättning. Det problem som kan uppstå är om olika 

investerare har tillgång till olika typer av information. Genom institutionernas positioner 

kan de även bli direkt involverade i bolagsstyrningsprocessen, vilket medför att 

institutioner har närmre kontakt med företagsledningen (Allen et al., 1999). I och med 

att institutionerna har nära kontakt med ledningen så förmedlas deras värderingar in i 

företaget (Landsorganisationen, 2001). Genom sin position kan de även få insyn i 

bolaget och således tillgång till mer information än övriga investerare vilket skapar ett 

informationsövertag för de svenska institutionerna gentemot övriga investerare.  

1.3 Problemformulering 

Då en effektiv marknad råder så ska priset på en aktie återspegla all tillgänglig 

information (Fama, 1970). Miller och Rock (1985) visar att det finns en 

informationsasymmetri på aktiemarknaden mellan företagens beslutsfattare och 

investerare. Samtidigt belyser Landsorganisationen (2001) att institutionellt ägande idag 

kännetecknas som aktivt ägande med nära relationer till företagsledningen. Detta väcker 

intresset om huruvida ekonomisk information från bokslutskommunikén redan är 

prissatt innan den når marknaden och om det har samband med institutionellt ägande. 

1.4 Syfte 

För att ge ytterligare perspektiv till huruvida institutioner har ett informationsövertag 

gentemot övriga investerare är studiens utgångspunkt att undersöka förhållandet mellan 

aktiens prissättning kring rapportdagen och andelen institutionella ägare. Syftet är 

följaktligen att undersöka om institutionellt ägande har ett samband med aktiers 

prissättning kring rapportdagen då bokslutskommunikén tillkännager ekonomisk 

information. Således om information redan är prissatt innan den når marknaden. 

1.5 Avgränsningar 

Studien har begränsats till att undersöka de 50 största bolagen som är noterade på 

NASDAQ OMX Stockholm. Företagen är rangordnade efter börsvärde per den 26 mars 

2015 och undersökningsperioden spänner över åren 2007-2013. Studien avgränsas till 

att inte studera vad annonseringseffekterna beror på, endast om det finns en faktisk 

annonseringseffekt. Vidare har studien inte tagit hänsyn till konsensusprognoser, det vill 

säga förväntningarna på företagen.  

1.6 Disposition 

Kapitel två utgörs av en teoretisk referensram som är utvald för att exemplifiera dagens 

syn på felprissättningar och informationsasymmetrier till följd av olika ägarstrukturer. 

Kapitel tre beskriver metoden som använts i studien och hur data har samlats in samt 

hur den har kategoriserats. I detta kapitel formuleras även studiens hypoteser som testas 

i kapitel fyra. Kapitel fyra presenterar de resultat som genererats utifrån data som 

samlats in. Resultaten tolkas och kopplas ihop med studiens teoretiska referensram. 

Kapitel fem redogör för de slutsatser som har kunnat dras utifrån resultaten och den 

teoretiska referensramen som legat till grund för studien. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Effektiva marknader 

Att det med hjälp av den historiska utvecklingen på marknaden eller genom publik 

information ska gå att förutspå morgondagens pris är omöjligt enligt random walk 

hypotesen (Malkiel, 1999). Hypotesen har sitt ursprung redan från den franska 

doktorsstudenten Bacheliers “Théorie de la Speculation” från 1900 (Brealey et al., 

2011), studien uppdagades genom Kendalls forskning 1953. I forskningen framgick det 

att börsrörelserna hade liten eller ingen korrelation med de historiska priserna. Således 

är det omöjligt att kunna förutse morgondagens börsrörelser genom att studera dagens 

rörelser på börsen (Kendall, 1953). Även Fama (1995) menar att investeringsstrategier 

som baseras på historisk kursutveckling inte har kunnat generera bättre avkastning än 

att slumpmässigt välja ut aktier. Fama (1995) menar även att fundamental analys3 inte 

konsekvent kan generera bättre avkastning, detta förutsatt att investeraren inte har 

tillgång till en annan information än vad marknaden har tillgång till. 

Sammanfattningsvis så tycks börsutvecklingen följa en “random walk” (Brealey et al., 

2011). 

2.2 Effektiva marknadshypotesen 

En effektiv marknad definieras likt random walk som en marknad där rationella 

investerare aktivt konkurrerar om avkastningar genom att försöka förutspå framtida 

marknadsvärden (Fama, 1995). I en effektiv marknad ska samma information finnas 

tillgänglig för samtliga investerare på marknaden. Om en investerare inhämtar mer 

information kommer det inte leda till att aktien prissätts på ett annat sätt eftersom all 

information om aktien återspeglas i priset. Detta bidrar till, genom konkurrensen mellan 

investerare som är ute efter snabb avkastning, att priset på aktier reflekterar all 

information som finns tillgänglig om såväl faktiska affärshändelser som kommande 

händelser i företagen (Fama, 1995). Priset på en aktie i en effektiv marknad är därmed 

en bra uppskattning av företagets värde beräknat på den tillgängliga informationen som 

marknaden har. Fama (1970) testar den effektiva marknadshypotesen genom tre olika 

kategorier av effektivitet: svag, semistark och stark form som var och en för sig visar 

hur mycket information som är prissatt i aktien enligt figur 2. 

 

Med en svag effektiv marknad menas att dagens marknadspriser avspeglar all historisk 

information. Det vill säga att historiska priser inte kan användas för att förutspå 

framtida priser (Fama, 1970). För att undersöka om marknaden var svagt effektiv så 

testades investeringsstrategier som användes av de som påstod sig se mönster i 

historiska priser. Fama (1995) visade att ingen investeringsstrategi som baserades på 

historiska priser kunde generera överavkastning jämfört med en buy-and-hold4 strategi. 

Även om man kan se mönster i historiska priser så ska dessa redan vara prissatta idag då 

marknaden består av rationella investerare. 

                                                 
3 Fundamental analys – Att priset på en aktie återspeglar företagens fundamentala faktorer, t.ex. nyckeltal, 

makroekonomiska faktorer samt tillgänglig information (De Ridder, 2003) 
4 Buy-and-hold – Köpa och behålla finansiella tillgångar under en längre period (Shilling, 1992) 
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Den semistarka formen av effektivitet är när aktiens värdering reflekterar all tillgänglig 

information som finns på marknaden. Det behöver inte bara vara sådan information om 

historiska priser utan kan även vara information om framtida vinster, aktiesplittar med 

mera (Fama, 1970). Så fort ny information släpps till marknaden så prissätts den direkt, 

vilket gör att priset på en aktie motsvarar den information som finns tillgänglig 

(Shleifer, 2000). 

 

Fama, Fisher, Jensen och Roll (1969) visar i sin studie på NYSE (New York Stock 

Exchange) att marknaden är effektiv i den semistarka formen då priset på de undersökta 

aktierna förändras markant då ny information om exempelvis aktiesplittar offentliggörs. 

Resultatet som studien genererar ger ytterligare bevis till att marknaden är effektiv på en 

semistark nivå. 

 

En stark form av effektivitet kännetecknas av, utöver att de historiska priserna och den 

tillgängliga informationen är prissatt, att även information som inte är tillgänglig för 

samtliga investerare, så kallad insiderinformation, redan är prissatt (De Ridder, 2003). 

Brealey et al. (2011) menar att en investerare endast kan uppnå en högre avkastning än 

index genom att ta en högre risk än den genomsnittliga marknadsrisken. Att se 

marknaden som starkt effektiv är inte realistiskt eftersom det endast kan ses som en 

extremmodell (Fama, 1970). Shiller (2005) menar att ett bevis för den starka formen av 

effektivitet är att såväl professionella investerare som institutioner i sin helhet har svårt 

att uppnå en högre avkastning än marknaden.  

 

 

 

 
 

 

Figur 2 Effektiva marknadshypotesens olika former 

 

 

 

 



 

 

7 

 

2.2.1 Kritik mot effektiva marknadshypotesen 

Redan under 1970-talet när den effektiva marknadshypotesen ansågs vara bevisad så 

fanns det studier som visade på anomalier5 som inte kunde förklaras. Anomalier som 

senare har utvecklat kompletterande teorier såsom “behavioral finance”, “price-to-price 

feedback theory” samt att marknaden består av irrationella investerare, detta då den 

effektiva marknadshypotesen inte kan anses förklara företags värderingar fullt ut 

(Shiller, 2003). 

 

Under 1990-talet har forskare utifrån anomalierna från den effektiva 

marknadshypotesen utvecklat behavioral finance, vilket är teorier som förklarar hur och 

varför marknaden inte är effektiv (Baker & Nofsinger, 2010). Forskare inom behavioral 

finance har till syfte att undersöka de psykologiska och sociologiska problem som kan 

uppstå för investerare när de tar beslut om en investering (Ricciardi & Simon, 2000). 

Behavioral finance försöker även att förklara hur och varför vissa fenomen uppkommer 

inom finansvärlden från ett människoperspektiv (Ricciardi & Simon, 2000). Shiller 

(2003) hävdar att behavioral finance hjälper oss att få en bättre förklaring på aktiens 

avkastning.  

 

Shiller (2003) menar att effektiva marknadshypotesen kan leda till att investerare gör fel 

investeringsbeslut på grund av att dem tolkar händelser och information fel. Följer 

många investerare dessa beslut, så kallat flockbeteende, kan spekulativa bubblor 

konstrueras. Den effektiva marknadshypotesen bygger på att investerare är rationella, 

vilket enligt Shiller (2003) betyder att hypotesen inte visar hela sanningen bakom en 

akties prissättning. Detta då forskare visat att den finansiella marknaden inte kan 

förklaras fullt ut av den effektiva marknadshypotesen då marknaden delvis består av 

irrationella investerare. Fama (1995) menar dock att detta har en liten påverkan då de 

rationella investerarna identifierar och justerar felprissättningen. 

 

Jegadeesh och Titman (1993) lyfter fram i sin forskning att aktier som har en positiv 

avkastning under de senaste sex månaderna kommer att generera högre avkastning 

under nästkommande år jämfört med aktier som har avkastat sämre. De menar även att 

under en längre period så kommer detta momentum att försvinna. Detta lyfter Shiller 

(2003) fram som kritik mot den effektiva marknadshypotesen då mönster som 

momentum kan driva aktiers avkastning. Dessa är i stort sett oberoende av den 

fundamentala information som finns, vilket tyder på att anomalier från irrationella 

investerare förekommer. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Anomali – En avvikelse från teori och tidigare resultat som inte kan förklaras (Bryman & Bell, 2013). 
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2.3 Informationsasymmetri 

Att marknaden har tillgång till samma information om företagen är en av grundstenarna 

i en effektiv marknad (Healy & Palepu, 2001). Akerlof (1970) – en av grundarna till 

teorierna kring informationsasymmetrier – förklarar genom exemplet The Lemons 

model6 hur säljare i den amerikanska bilmarknaden har ett informationsövertag 

gentemot köparen.  

 

Miller och Rock (1985) visar att det även finns en informationsasymmetri på 

aktiemarknaden mellan investerare och företagens beslutsfattare. Att investerare har 

tillgång till olika mängd information ger aktörer med informationsövertag en bättre 

position vid värdering av företag. Zhao (2012) visar i sin studie att 

informationsasymmetri är negativt korrelerat med storleken på bolag, detta då storleken 

påverkar antalet analytiker som följer bolaget och således informationsflödet. I större 

bolag är efterfrågan på information högre vilket bidrar till att priset på aktien blir mer 

effektivt, det vill säga i större grad återspeglar bolagets värdering (Zhao, 2012). Även 

Jackson och Madura (2003) visar att marknaden reagerar mindre på information som 

släpps från större bolag, vilket även det tyder på att informationsasymmetrin mellan 

aktörer är mindre i stora bolag. Flera regleringar på den svenska marknaden har 

genomförts för att minimera risken att investerare med ett informationsövertag, så 

kallad insiderinformation, ska agera på information som inte hela marknaden har 

tillgång till (SFS 2005:377). Men samtidigt menar Landsorganisationen (2001) att 

institutionella investerare har tillgång till mer information än övriga investerare då dessa 

ägare ofta har närmare kontakt med företagsledningen.   

 

Även en informationsasymmetri mellan inhemska och utländska investerare existerar, 

där inhemska investerare har ett informationsövertag om den inhemska marknaden 

(Brennan & Cao, 1997). Detta samtidigt som de inhemska investerarna köper utländska 

tillgångar när avkastningen på dessa tillgångar är hög och säljer när avkastningen är 

lägre (Brennan & Cao, 1997). 

2.3.1 Investor Relations 

Då priset på en aktie ska reflektera den information som finns tillgänglig (Fama, 1995), 

så ställer det krav på företagens informationsflöde till marknaden. Då marknaden vill ha 

tillgång till all den information som kan vara av intresse när investerare värderar ett 

företag, ställer det högre krav på företagens IR-avdelningar. En definition på IR 

utformad av National Investor Relations Institute lyder enligt följande: 

 
Investor relations is a strategic management responsibility that integrates finance, 

communication, marketing and securities law compliance to enable the most 

effective two-way communication between a company, the financial community, 

and other constituencies, which ultimately contributes to a company's securities 

achieving fair valuation. (National Investor Relations Institute, 2015). 

 

                                                 
6 The Lemons model - Modellen förklarar hur köparen ej kan veta om det är en bra eller dålig bil, utan 

bara vet att sannolikheten att det är en bra bil är q och en dålig bil 1-q. Detta medför att köparen har ett 

informationsunderläge gentemot säljaren (Akerlof, 1970). 
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IR har växt fram på grund av att företagets intressenter vill ha tillgång till all tillgänglig 

information om företaget men även för att eliminera en eventuell 

informationsasymmetri mellan intressenterna. IR är även viktigt för företagen då 

informationsasymmetrier påverkar deras kapitalkostnad, detta då det leder till ökad risk 

och således en ökad riskpremie (Barry & Brown, 1985). 

2.4 Utdelningar som signalering 

Institutioner identifierar och investerar i företag som delar ut kapital genom 

aktieutdelning snarare än företag som inte delar ut kapital. Företagen som delar ut 

kapital har ofta en högre kvalité och presterar även bättre (Allen et al., 1999). Företagen 

vill upprätthålla en jämn utdelning för att investerarna ska få uppfattningen att bolaget 

presterar i linje med vad aktieägarna förväntar sig. Att hålla en jämn utdelning kan 

resultera i att företagen belånar sig för att ha råd att dela ut kapital, detta för att inte 

riskera att förlora investerare (Brav et al., 2003).  

 

Presterar inte företaget enligt institutionernas förväntningar kan dessa ägare sälja av 

delar av sitt innehav i bolaget, vilket har resulterat i att institutioner under senare år har 

blivit mer involverade i bolagsstyrningen (Allen et al., 1999). Institutionerna som ägare 

är värdefulla för företaget, varför de vill bevara dessa som ägare. Detta har resulterat i 

att företag inte vill ställa in eller dra ned på utdelningarna då det kan komma att påverka 

företagets investerare. Skulle ett företag reducera eller ställa in utdelningen så kommer 

det få stora effekter på företagets värdering (Allen et al., 1999), vilket är ett ytterligare 

incitament till att företagen vill upprätthålla en jämn och stabil utdelningspolitik. 

Samtidigt visar studier att höjda utdelningar ger en mindre positiv effekt på företagets 

värdering och att bolagen därför är försiktiga med att höja utdelningar då de i framtiden 

kan behöva sänka dem (Brav et al., 2003). 

 

Även om utdelningsförändringar ger en effekt på företagets värdering så menar Grullon, 

Michaely, Benartzi och Thaler (2005) att utdelningsförändringar ej är korrelerade med 

förändringar i framtida vinster. Utdelningar kan därför inte ge information om framtida 

vinster och signalering genom utdelningar har ingen korrelation med framtida 

kassaflöden (DeAngelo, DeAngelo & Skinner, 1996). Samtidigt visar studier att 

marknaden reagerar positivt då vinster distribueras till aktieägarna då fria kassaflöden 

minskar. Detta då ett minskat kassaflöde reducerar risken för att bolaget genomför 

dåliga investeringar med negativt net present value samt agentkonflikter och således 

minskar den systematiska risken (Grullon & Michaely, 2004). 
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3 Metod 

3.1 Hypoteser 

Utifrån den teoretiska referensramen har följande hypoteser formulerats för att svara på 

uppsatsen problemformulering. Hypoteserna är framtagna för att undersöka om 

eventuella samband mellan företagets värdering och ägarstruktur finns. 

 

Hypotes 1: Svenskt institutionellt ägande har ett negativt samband med hur företag 

värderas då bokslutskommunikén tillkännager de ekonomiska utfallen. 

 

Hypotes 1 har till syfte att undersöka huruvida ett högt svenskt institutionellt ägande 

resulterar i en låg annonseringseffekt. Alltså för att se om svenska institutioner redan 

prissatt ekonomisk information innan den offentliggörs. Detta för att se om teorier kring 

informationsasymmetrier kan tillämpas på studiens urval av företag, då teorier belyser 

att institutionerna genom sina positioner och kontakter med företaget får ett 

informationsövertag. 

 

Hypotes 2: Utländskt ägande har ett positivt samband med hur företag värderas då 

bokslutskommunikén tillkännager de ekonomiska utfallen. 

 

Hypotes 2 har till syfte att undersöka huruvida ett utländskt ägande resulterar i en hög 

annonseringseffekt kring rapportdagarna. Detta för att undersöka om utländska 

investerare har ett informationsunderläge gentemot övriga investerare och således om 

teorier kring informationsasymmetrier kan tillämpas på studiens urval av företag. 

 

Hypotes 3: Svenska institutioner adderat med utländskt ägande har ett negativt samband 

hur företag värderas då bokslutskommunikén tillkännager de ekonomiska utfallen. 

 

Hypotes 3 har till syfte att undersöka huruvida svenska institutioner adderat med 

utländskt ägande genererar en låg annonseringseffekt kring rapportdagarna. Då 

utländska ägare i sin helhet kan ses som institutioner har dessa ägare adderats med 

svenska institutioner.  

3.2 Data 

Studien bygger på ett urval av sammanlagt 50 företag som är noterade på OMX 

Stockholm, tidsintervallet spänner över åren 2007 till 2013. Data om utdelningar från 

2006 har även samlats in för att beräkna förändringar från 2006 till 2007. Nedan 

presenteras hur tillvägagångssättet för insamlingen gått till samt en förklaring till varför 

studien bygger på denna data. 

3.2.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna hitta samband mellan olika variabler så har denna studie utformats efter en 

longitudinell tvärsnittsdesign. En tvärsnittsdesign används för att upptäcka mönster och 

samband mellan en eller flera variabler vid en viss tidpunkt. För att se sambandsmönster 

över tid så har studien kompletteras med en longitudinell design, vilket används för att 

se tidsmässiga förhållandet över tid (Bryman & Bell, 2013).  
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3.2.1.1 Datainsamling 

 

Tabell 1                           
Datainsamling 

   Data Insamlingsplats n Bortfall 

Rapportdagar SIX Financial Information 350 0 

Företagsspecifika aktiekurser Nasdaq OMX Nordic 1750 5 

OMX Stockholm PI (jämförelseindex) Nasdaq OMX Nordic 1750 5 

Börsvärde Analysguiden/årsredovisningar 350 22 

Omsättning Analysguiden/årsredovisningar 350 21 

Rörelseresultat Analysguiden/årsredovisningar 350 2 

Utdelning Analysguiden/årsredovisningar 350 2 

Företagsspecifik ägarstruktur SIS Ägarservice 1050 42 

Market-to-book Thomson Reuters Datastream 350 36 
Tabell 1 redogör för insamlad data samt insamlingsplats, vidare redogörs antal observationer samt antal 

bortfall inom respektive kategori. 

 

Med rapportdag menas den dagen då bokslutskommunikén tillkännager föregående års 

resultat och hur eventuella vinstmedel ska distribueras. Aktiekursen för varje företag 

samlas in från ett femdagarsfönster enligt figur 3. Avkastningen har sedan jämförts med 

ett jämförelseindex, för att få fram annonseringseffekten så subtraheras avkastningen 

från studiens jämförelseindex med avkastningen från aktien.  

 

 

 

 

  

Figur 3 Tidsfönster kring rapportdag  

 

Omsättning, rörelseresultat samt utdelningar har till största del samlats in via 

Aktiespararnas analysguide. Där det funnits bortfall i källan har kompletteringar gjorts 

utifrån företagens årsredovisningar. Data från analysguiden har slumpmässigt 

kontrollerats mot företagens årsredovisningar, data kan därför anses som tillförlitlig 

även om vissa fel kan förekomma. 

 

Ägarstrukturen som har samlats in från SIS Ägarservice har delats in i tre kategorier: 

svenska institutioner, utländska ägare samt övriga ägare. För att få fram svenska 

institutioner subtraherades privatpersoner från inhemska ägare, detta då ingen 

kategorisering för svenska institutioner på företagsnivå fanns.  

 

M/B (market-to-book) är marknadsvärdet dividerat med det bokförda värdet, det vill 

säga om företaget är undervärderat eller övervärderat jämfört med företagets tillgångar. 

Detta indikerar ofta på om företaget är ett tillväxtföretag eller värdeföretag. 
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3.2.1.2 Analys 

För att se samband i den insamlade data så används variablerna i en enkel linjär 

regression. Variablerna delas in i beroende och oberoende variabler som syftar till att se 

samband och hur den oberoende påverkar den beroende variabeln (Dahmström, 2005). 

Förklaringsgraden (R2) visar i vilken grad variationerna i den beroende variabeln kan 

förklaras av de oberoende variablerna, förklaringsgraden har ett värde mellan noll och 

ett (Wahlin, 2011). t-värdet förklarar hur signifikant analysen är där signifikansen 

redovisas genom *, **, ***, vilket förklarar signifikans på 10, 5 respektive 1 

procentsnivån.  

3.2.2 Urval 

Studiens urval bygger på de 50 största bolagen rangordnat på börsvärde per den 26 mars 

2015. Urvalet grundar sig på teorierna som avgränsar sig till större bolag i andra länder. 

I och med urvalet så tas inga mindre bolag hänsyn till, vilket gör att studien inte kan 

generera några slutsatser om dessa. Tidsspannet för data spänner sig över sju år, 

intervallet innehåller dels en större börsnedgång samt en längre period av uppgång på 

Stockholmsbörsen. Urvalet presenteras i Bilaga 1. 

 

Studiens kumulativa onormala avkastning (även kallad annonseringseffekten eller CAR) 

omfattar fem dagar, detta urval gjordes för att undersöka hur aktien och index har 

avkastat under en vecka. Ett längre tidsintervall skulle kunna gjort att den kumulativa 

onormala avkastningen blir snedvriden, detta då studien enbart vill undersöka 

avkastningen kring rapportdagen, anses en period över fem dagar vara fullt tillräcklig. 

3.3 Modeller 

För att testa hypoteserna mot data har följande modeller tagits fram: 

3.3.1 Institutionella och utländska ägandets samband med prissättning 

För att testa hypoteserna, huruvida det institutionella och utländska ägandet har ett 

samband med annonseringseffekten kring rapportdagen, så har följande variabler 

använts: 

Beroende variabel: Som beroende variabel har den kumulativa onormala avkastningen 

(𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡) från -2, -1, 0, +1, +2 dagar kring rapportdagen använts. Kumulativ onormal 

avkastningen tas fram genom att addera flera dagars onormala avkastning. 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 har i 

denna studie beräknats enligt följande formel:  

 

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝜏

𝑡=1

 

      (3.1) 
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𝑅𝑖𝑡 är den faktiska prisförändringen, 𝑅𝑚𝑡 är den förväntade prisförändringen (i detta fall 

anses den förväntade prisförändringen motsvara jämförelseindex OMXSPI). 𝐴𝑅𝑖𝑡 är den 

onormala avkastningen där 𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 – 𝑅𝑚𝑡. 𝜏 är perioden som den kumulativa 

onormala avkastningen representerar, i studien är 𝜏 =  −1 −  +1 dagar eller 

 𝜏 =  −2 − +2 dagar kring rapportdagen.  

Oberoende variabler: Som oberoende variabler har svenskt institutionellt, utländskt 

ägande samt summan av svenskt institutionellt och utländskt ägande använts. 

Ägarandelarna har ett värde mellan noll och ett.   

Annonseringseffekterna har sorterats efter utdelningsförändringar, vilket har beräknats 

enligt (3.2). 

𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑡 = ( 
𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡

𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡−1
 ) − 1 

      (3.2) 

𝑡 = Beräkningsåret 

𝑡 − 1 = Föregående år 
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Tabell 2 panel A visar en sammanställning av data som studien bygger på, här redovisas medelvärde, median, 

standardavvikelse, min samt max inom varje kategori. Panelen baseras på ett urval om 350 observationer inom 

respektive kategori minus bortfall. Panel B redogör för hur många företag inom respektive intervall som har ett 

svenskt institutionellt ägande på 0-20, 20-40, 40-60, 60-80 samt 80-100 procent. Ur panelen kan utläsas att 70,7 

procent av samtliga observationer ligger i intervallet 40-80 procent. Vidare redogör panel C för motsvarande 

intervaller med utländsk ägarandel där 70,9 procent ligger inom intervallet 0-40 procent. 

4 Resultat 

4.1 Deskriptiv data 

Tabell 2 

Sammanställning data             

Panel A: Deskriptiv data             

  Medel Median Std. avv. Min. Max. n 

Företagsdata             

Börsvärde (MSEK) 76380 39898 92530 1911 508331 328 

Nettoomsättning (MSEK) 54186 31663 65923 633 310367 334 

Rörelseresultat (MSEK) 7963 3553 12909 -36521 88585 348 

Utdelning (MSEK) 2994 1080 4589 0 25052 348 

Utd. förändring (%) 17,40 7,63 68,21 -100,00 605,00 346 

M/B 2,04 1,84 2,44 0,25 19,66 313 

Annonseringseffekt              

CAR -1 – +1 (%) 0,53 0,45 6,37 -27,82 27,94 349 

CAR -2 – +2 (%) 0,57 0,56 6,79 -25,77 30,36 349 

Ägarstruktur              

Svenska institutioner (%) 52,4 53,4 17,8 6,2 93,4 336 

Svenska hushåll (%) 17,2 14,5 12,9 1,1 78,0 336 

Utländska ägare (%) 30,4 29,3 17,5 0,6 75,2 336 

 

            

Panel B: Antal företag med institutionellt ägande inom respektive intervall     

År Antal företag         

  0-20 % 20-40 % 40-60 % 60-80 % 80-100 % Total 

2007 2 7 23 9 3 44 

2008 2 6 19 16 3 46 

2009 2 5 21 16 2 46 

2010 4 9 20 14 3 50 

2011 4 10 17 15 4 50 

2012 4 9 21 14 2 50 

2013 4 8 24 12 2 50 

Totalt 6,5 % 16,1 % 43,1 % 28,6 % 5,7 % 336 

 

            

Panel C: Antal företag med utländskt ägande inom respektive intervall     

2007 12 17 13 2 0 44 

2008 15 19 10 2 0 46 

2009 13 20 12 1 0 46 

2010 13 25 10 2 0 50 

2011 16 20 10 4 0 50 

2012 14 20 12 4 0 50 

2013 11 23 10 6 0 50 

Totalt 28,0 % 42,9 % 22,9 % 6,2 % 0,0 % 336 
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Ur panel A kan utläsas att samtliga kategorier under företagsdata har en positiv skevhet, 

exempelvis så är medelvärdet för nettoomsättningen 54 miljarder SEK medan medianen 

uppgår till 31 miljarder SEK. Tabellen visar att i snitt 37,6 procent av rörelseresultatet 

delas ut till aktieägarna. Utdelningen som bolagen distribuerar har ett medelvärde på 

nära 3 miljarder SEK. Ur tabellen framgår det även att utdelningsförändringar har ett 

medelvärde på 17,4 procent. 

 

Annonseringseffekten av ekonomiska utfall mäts som en kumulativa onormal 

avkastning (CAR), dessa har i tabellen delats in för dagarna -1 till +1 (-2 till +2) och har 

ett medelvärde på 0,53 (0,58) och en standard avvikelse på 6,37 (6,79). Medelvärdet för 

företagens M/B 2,04, vilket tyder på att bolagen studien bygger på är värdeföretag 

snarare än tillväxtföretag. 

 

Ägarstrukturen för data återfinns i tabell 2 panel A, medelvärdet för svenska 

institutioner uppgår till 52,4 procent. Adderar man sedan de utländska ägarna så uppgår 

dessa ägare till 82,8 procent av bolagen. De utländska ägarna kan i sin helhet anses vara 

utländska institutioner, tabellerna nedan redogör därför både för svenska institutioner, 

utländska ägare samt för de både ägarkategorierna summerade. Anledningen till att de 

fortfarande även redovisas var för sig är för att svenska institutioner kännetecknas för 

att bedriva ett aktivt ägande medan utländska ägare kännetecknas av ett passivt ägande 

(Henrekson & Jakobsson, 2008).   
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Tabell 3     
Annonseringseffekter     

 

      

Panel A: Andel svenska institutioner          

Andel svenska institutioner  CAR -1 – +1 (%)   CAR -2 – +2 (%)   

  Medel Std. avv.  Medel Std. avv. n 

0-20 % -0,05 5,34  -0,37 6,08 22 

20-40 % 0,57 6,51  0,69 6,85 54 

40-60 % -0,15 6,25  -0,10 6,75 145 

60-80 % 0,92 6,84  0,77 7,14 96 

80-100 % 3,11*** 3,05  3,36*** 3,48 19 

H – L 3,12**   2,93**   

             

Panel B: Andel utländska ägare          

0-20 % 0,58 6,45  0,47 6,85 94 

20-40 % 0,39 6,57  0,46 6,88 144 

40-60 % 0,08 6,23  0,07 6,84 77 

60-80 % 1,81** 3,69  1,8* 4,35 21 

80-100 % - -  - - 0 

H – L -1,25 

 

 -1,15 

  

 

           

Panel C: Andel sv. inst. + utl. ägare          

0-20 % - -  - - 0 

20-40 % -1,83* 3,61  -2,36** 3,51 10 

40-60 % -0,54 7,60  -0,46 8,50 15 

60-80 % -1,07 6,84  -0,99 7,27 46 

80-100 % 0,75** 6,01  0,76* 6,44 263 

H – L 1,09 

 

 0,91 

  Tabell 3 panel A redogör för den kumulativa onormala avkastningen indelat i kvantiler beroende på 

svenska institutioners ägarandel. Vidare visas både den kumulativa onormala avkastningen för -1 – +1 

dagar samt -2 – +2 dagar kring rapportdagen. Panel B redogör för motsvarande statistik för utländskt 

ägande. Då utländska ägare till största del kan anses utgöras av institutioner så har dessa summerats med 

svenska institutioner, vilket redogörs i panel C. H – L (Hög – Låg) redovisar signifikanta sambandet 

genom t-test mellan 10 procent lägsta och 10 procent högsta observationerna.  

    * Statistisk signifikant på 10 % nivå.  

  ** Statistisk signifikant på 5 % nivå.  

*** Statistisk signifikant på 1 % nivå.  

 

Tabell 3 panel A visar en positiv signifikant skillnad på 5 procentsnivån mellan de 10 

procent lägsta och 10 procent högsta observationerna. Detta tyder på att desto högre 

ägarandel svenska institutioner desto högre är annonseringseffekten runt rapportdagen. 

 

Detta skiljer sig från teorierna som menar att högt institutionellt ägande ska resultera i 

låg onormal avkastningen då dessa anses ha tillgång till mer information än övriga 

investerare (Landsorganisationen, 2001; Allen et al., 1999). En hög volatilitet kring 

rapportdagen indikerar på att information från bokslutskommunikén ej redan är prissatt. 

Detta tyder på att marknaden är mellan en semistark och stark effektivitet då högt 

institutionellt ägande (80-100 procent) ej resulterar i att information är prissatt innan 

den når marknaden (Fama 1970). Detta bekräftar även Shillers (2005) teori som menar 

att institutioner har svårt att uppnå en högre avkastning än marknaden. Vad volatiliteten 
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beror på framgår ej i denna tabell, inte heller om kurseffekterna beror på den 

momentumfaktor som Jegadeesh och Titman (1993) diskuterar kan ha en positiv effekt. 

 

Hög – Låg i panel B visar inget signifikant samband mellan annonseringseffekt och 

andel utländskt ägande. Det skiljer sig från teorierna som menar att svenska ägare har 

ett informationsövertag gentemot utländska ägare (Brennan & Cao, 1997). Ett 

informationsövertag borde resulterat i högre annonseringseffekt vid högt utländskt 

ägande snarare än vad studiens data visar, att högt svenskt institutionellt ägande har 

högre onormal avkastning jämfört med utländskt ägande. 

 

Panel C visar inget signifikant samband mellan högt och lågt ägande, men till skillnad 

från A och B att ett lågt svenskt institutionellt och utländskt summerat ägande ger en 

negativ annonseringseffekt på -2,36 procent (-2 – +2 dagar), vilket är signifikant på 5 

procentsnivån. Vidare visar panelen att högt svenskt institutionellt och utländskt ägande 

resulterar i en positiv annonseringseffekt på 0,75 procent (-1 - +1 dagar) vilket även det 

är signifikant på 5 procentsnivån.  
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Tabell 4                                                                                                           
Annonseringseffekter vid utdelningsförändringar 

Utdelningsförändring       

  CAR -1 – + 1 (%) CAR -2 – + 2 (%) n 

Negativ 0,49 0,61 70 

  (0,44) (0,51)   

Positiv 0,68* 0,87** 198 

  (1,79) (2,21)   

Positiv ≥ 10 % 0,99** 1,25** 143 

  (2,01) (2,53)   

Neg/pos förändring 0,63 0,80* 268 

  (1,55) (1,88)   

Alla observationer 0,53 0,57 349 

  (1,57) (1,57)   
Tabell 4 visar medelvärdet för annonseringseffekten då bokslutskommunikén tillkännager om företagens 

utdelningsförändringar. Tabellen har delats in i annonseringseffekten för tre dagar samt fem dagar kring 

rapportdagen. Tabellen har vidare delats in i negativa, positiva, positiva större än 10 %, negativa/positiva 

samt alla utdelningsförändringar samt hur många observationer varje indelning har. Vidare redogörs för 

alla observationerna inklusive de som inte haft utdelningsförändring. t-värdet redovisas inom parantes. 

    * Statistisk signifikant på 10 % nivå.  

  ** Statistisk signifikant på 5 % nivå.   

 

Tabell 4 visar att annonseringseffekten är statistiskt signifikant på 5 procentsnivån vid 

positiva utdelningsförändringar över 10 procent för både tre och fem dagars kumulativ 

onormal avkastning. Vidare visar tabellen även att annonseringseffekten vid positiva 

utdelningsförändringar är statistiskt signifikant på 5 procentsnivån för fem dagars 

kumulativ onormal avkastning. Detta tyder på att positiva utdelningsförändringar inte 

redan är prissatt då annonseringseffekten är positiv och signifikant samt att marknaden 

inte haft information innan rapportdagen. 

 

Den positiva annonseringseffekten vid utdelningshöjningar som finns är likt vad 

Grullon och Michaely (2004) belyser, att marknaden reagerar positivt då vinster 

distribueras till aktieägarna då det fria kassaflödet minskar. I och med att det fria 

kassaflöde minskar så reduceras risken att dåliga investeringar genomförs och således 

minskar den systematiska risken. Samtidigt visar andra teorier att höjda utdelningar inte 

kan ge information om hur företaget kommer prestera i framtiden och att signalera 

genom utdelningar inte fungerar (DeAngelo et al., 1996), vilket borde leda till att 

investerare tolkar utdelningsförändringar med försiktighet. 

 

Studiens data tyder på att företagen kan använda utdelningar för att signalera att bolaget 

går bra, likt vad Allen et al. (1999) menar. Marknaden kan tolka den höga utdelningen 

som att företaget presterar över förväntningarna och prissätter detta. Vilket även detta 

tyder på att företagen kan signalera till marknaden genom sina utdelningar. Signalerna 

prissätts direkt då studiens kumulativa onormala avkastning vid positiva 

utdelningsförändringar är positiv. 
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4.2 Regressionsanalys 

Tabell 5                                                                                                              
Regressioner för annonseringseffekten vid utdelningsförändringar  

Panel A: Sammanställning regressioner vid samtliga utdelningsförändringar 

  CAR -1 – +1 (%)   CAR -2 – +2 (%) 

  Sv inst Utl Sv inst + utl   Sv inst Utl Sv inst + utl 

Intercept -1,21 0,61 -3,46   -1,08 0,59 -3,78 

Beta 3,26 -0,40 4,83*   3,19 0,00 5,34* 

R2 0,008 0,000 0,011   0,007 0,000 0,012 

n 267 267 267   267 267 267 

                

Panel B: Sammanställning regressioner vid negativa utdelningsförändringar 

Intercept -0,11 0,02 -0,52   1,16 -0,48 0,18 

Beta 0,32 0,15 0,72   -1,89 2,29 -0,04 

R2 0,000 0,000 0,000   0,001 0,001 0,000 

n 67 67 67   67 67 67 

                

Panel C: Sammanställning regressioner vid positiva utdelningsförändringar 

Intercept -1,52 0,84 -4,25**   -1,69 0.94 -4,87** 

Beta 4,17** -0,66 5,96**   4,70** -0,66 6,84** 

R2 0,021 0,001 0,026   0,025 0,000 0,031 

n 200 200 200   200 200 200 
Tabell 5 visar en sammanställning av 18 regressioner som syftar till att redogöra för 

annonseringseffekterna med avseende på ägarstrukturen kategoriserat på utdelningsförändringar. 

Respektive panel sammanfattar sex regressioner indelat i svenska institutioner, utländska ägare samt 

svenska institutioner och utländska ägare sammanslaget, vidare är panelerna indelat i 

annonseringseffekterna för tre dagar samt fem dagar. Panel A redogör för effekterna av både negativa och 

positiva utdelningsförändringar, panel B visar annonseringseffekterna av negativa utdelningsförändringar 

samt panel C visar effekterna vid positiva utdelningsförändringar. 

    * Statistisk signifikant på 10 % nivå.  

  ** Statistisk signifikant på 5 % nivå.  

 

Panel A visar ett signifikant samband på 10 procentsnivån mellan den kumulativa 

onormala avkastningen, både för tre och fem dagar, och svenska institutioner summerat 

med utländska ägare. 

 

Panel B visar inget signifikant samband mellan annonseringseffekten och ägarstrukturen 

vid negativa utdelningsförändringar. Däremot visar panel C ett positivt samband 

signifikant på 5 procentsnivån mellan annonseringseffekten vid positiva 

utdelningsförändringar och svenska institutioner samt svenska institutioner adderat med 

utländska ägare. Kontra teorin om informationsövertag för institutioner (Miller & Rock 

1985) tyder detta på att desto högre institutionellt ägande ett företag har, desto högre 

blir annonseringseffekten vid positiva utdelningsförändringar.  
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Då sambanden är positiva valdes det att ej inkludera kontrollvariabler för att undersöka 

vad annonseringseffekterna beror på, detta då det ligger utanför studiens avgränsning. 

Ett negativt samband hade motiverat en multivariat analys för att kontrollera för andra 

faktorer, men då hypoteserna redan i tabell 5 kan förkastas görs ingen vidare analys.  

4.2.1 Hypotes 1 

Svenskt institutionellt ägande har ett negativt samband med hur företag värderas då 

bokslutskommunikén tillkännager de ekonomiska utfallen. 

Hypotesen hade till syfte att undersöka om ett negativt samband mellan 

annonseringseffekten och svenskt institutionellt ägande. Detta då institutioner har 

närmre kontakt med företagen och således kan ha tillgång till mer information än övriga 

investerare (Allen et al., 1999). Utifrån tabell 5 kunde inget signifikant samband mellan 

annonseringseffekt vid utdelningsförändringar och svenskt institutionellt ägande hittas, 

inte heller något signifikant samband mellan annonseringseffekter av negativa 

utdelningsförändringar och svenskt institutionellt ägande. Däremot i tabell 5 panel B 

hittades ett positivt signifikant samband på 5 procentsnivån mellan 

annonseringseffekten av positiva utdelningsförändringar och svenskt institutionellt 

ägande, vilket visar motsatsen till hypotes 1. Detta samband redogörs i bilaga B figur 4. 

4.2.2 Hypotes 2 

Utländskt ägande har ett positivt samband med hur företag värderas då 

bokslutskommunikén tillkännager de ekonomiska utfallen. 

Henrekson och Jakobsson (2008) menar att utländska ägare kännetecknas av ett passivt 

ägande och således ej har tillgång till samma information som svenska institutioner har. 

Därför borde ett positivt samband mellan annonseringseffekten och andel utländskt 

ägande finnas. Brennan och Cao (1997) visar även att utländska ägare har ett 

informationsunderläge gentemot inhemska ägare vilket även detta borde tyda på ett 

positivt samband mellan annonseringseffekt och utländskt ägande. Ur tabell 5 hittas 

ingen signifikans mellan annonseringseffekt och utländskt ägande vilket framgår i 

bilaga B figur 5, detta ligger ej i linje med hypotes 2. 

4.2.3 Hypotes 3 

Svenska institutioner adderat med utländskt ägande har ett negativt samband hur 

företag värderas då bokslutskommunikén tillkännager de ekonomiska utfallen. 

Då utländskt ägande antas till största del bestå av institutionella ägare så har även 

sambandet mellan annonseringseffekt av utdelningsförändringar och svenska 

institutioner adderat med utländska ägare testats.  

 

Ur tabell 5 framgår inget signifikant samband mellan annonseringseffekten av negativa 

utdelningsförändringar och svenska institutioner adderat med utländskt ägande, däremot 

finns ett signifikant samband på 10 procentsnivån vid samtliga annonseringar av 

utdelningsförändringar. Vidare framgår även ett signifikant samband på 5 procentsnivån 

då positiva utdelningsförändringar annonseras, detta samband redogörs i bilaga B figur 

6. 
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5 Slutsats 

Genom operationaliseringen så framkom det att: Ja, företag värderas annorlunda runt 

rapportdagen med avseende på ägarstrukturen, dock är sambanden – till skillnad från 

hypotes 1 – positiva vilket tyder på att ett högre svenskt institutionellt ägande resulterar 

i en högre annonseringseffekt vid positiva utdelningsförändringar. Detta tyder på att 

ekonomisk information till viss del inte är prissatt då informationen offentliggörs 

eftersom annonseringseffekten är positivt signifikant. Utifrån studiens analyser går det 

dock ej att urskilja vad som påverkar volatiliteten kring rapportdagen, endast de faktiska 

prisförändringarna och dess koppling till institutionellt ägande. Att institutioner enligt 

denna studie inte har prissatt ekonomisk information fullt ut innan informationen 

offentliggörs tyder på att marknaden är effektiv där institutioner ej har tillgång till mer 

information än övriga marknaden. 

 

Annonseringseffekterna har däremot inget signifikant samband med utländskt ägande, 

vilket ej ligger i linje med hypotes 2. Detta tyder på att utländskt ägande ej påverkar 

värderingen kring rapportdagarna och inte heller att utländska ägare skulle ha ett 

informationsunderläge gentemot svenska institutioner. Adderas de svenska 

institutionerna med det utländska ägandet så finns ett positivt signifikant med 

annonseringseffekten på 5 procentsnivån, detta ligger ej linje med hypotes 3 att 

institutioner som helhet (oberoende på utländska eller inhemska institutioner) ej prissatt 

information innan den nått marknaden. 

 

Då urvalet bygger på de 50 största bolagen på Stockholmsbörsen, så skapas en högre 

efterfrågan på information och således fler analytiker som rapporterar om bolagen. 

Således bör de större bolagen ha en lägre informationsasymmetri jämfört med mindre 

bolagen (Zhao 2012). Stora bolag leder till en stor efterfrågan på information vilket 

ställer höga krav på företagens IR-avdelningar, vilket tillsammans med fler analytiker 

som följer företaget kan bidra till minskade informationsasymmetrier.  

 

En annan förklaring till högre annonseringseffekt vid högt institutionellt ägande kan 

vara att det bidrar till färre tillgängliga aktier för marknaden, vilket i sin tur ger en högre 

volatilitet kring rapportdagarna. Huruvida volatiliteten kring rapportdagarna beror på 

det momentum som Jegadeesh och Titman (1993) visar från tidigare annonseringar går 

ej heller att urskilja. Studien har inte heller tagit hänsyn till konsensprognoser, varför 

förväntningarna inför rapportdagen inte kunnat beräknas.  

 

Utifrån ovanstående faktorer måste resultaten tolkas med försiktighet, detta då det är 

svårt att urskilja om det är annonseringseffekterna som påverkas av institutionellt 

ägande eller om det institutionella ägande påverkar volatilitet på grund av färre 

utelöpande aktier. Då studien undersöker bokslutskommunikéns rapport så kan 

annonseringseffekterna påverkas av många olika faktorer och det är därför svårt att 

urskilja vad volatiliteten beror på. 
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5.1 Förslag till fortsatta studier 

Då studien ej tagit hänsyn till förväntningarna inför rapportdagarna så skulle det vara 

intressesant att komplettera med konsensusprognoser i en ny studie. Då 

annonseringseffekterna av bokslutskommunikén består av information från hela 

föregående året så är det svårt att urskilja vad volatiliteten kring rapportdagen beror på. 

Detta skulle kunna kontrolleras med hjälp av fler kontrollvariabler och/eller att även 

inkludera kvartalsrapporter som innehåller mindre information. I en kompletterande 

studie skulle en jämförelse mellan stora och små bolag kunnat visa om samband mellan 

informationsasymmetrier och storlek på bolag finns. Vidare bör även antal utelöpande 

aktier tas hänsyn till då vissa stora ägare ej omsätter sina aktier vilket skapar en högre 

annonseringseffekt. 
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Bilaga A: Urval 

Hennes & Mauritz B Melker Schörling 

Nordea Bank Swedish Match 

Ericsson B Getinge B 

Atlas Copco A Meda A 

Handelsbanken A Lundbergföretagen B 

Investor B Boliden 

Swedbank A Trelleborg B 

SEB A Tele2 B 

TeliaSonera Securitas B 

Volvo B Latour B 

Assa Abloy B Lundin Petroleum 

SCA B Husqvarna B 

Sandvik NCC B 

Hexagon B Elekta B 

ABB Ltd Hexpol B 

SKF B BillerudKorsnäs 

AstraZeneca Hufvudstaden A 

Kinnevik B Holmen B 

Skanska B Saab B 

Electrolux B Swedish Orphan Biovitrum 

Industrivärden A SSAB A 

Alfa Laval Fast. Balder B 

Autoliv SDB Axfood 

Millicom Int. Cellular SDB Axis 

ICA Gruppen Wallenstam B 
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Bilaga B: Spridningsdiagram 

Figur 4 𝐶𝐴𝑅 =  −1,52 + 4,17∗∗ (𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑣. 𝑖𝑛𝑠𝑡. ) + ∈ 

Figur 5 𝐶𝐴𝑅 =  0,84 + (−0,66) (𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑡𝑙. ä𝑔. ) + ∈ 

Figur 6 𝐶𝐴𝑅 =  −4,25∗∗ + 5,96∗∗ (𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑣. 𝑖𝑛𝑠𝑡. +𝑢𝑡𝑙. ä𝑔. )+ ∈ 

 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

C
A

R
 -

1
 –

+1

Svenskt institutionellt ägande

Positiva utdelningsförändringar

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

C
A

R
 -

1
 –

+1

Utländskt ägande

Positiva utdelningsförändringar

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

C
A

R
 -

1
 –

+1

Instituionellt + utländskt ägande

Positiva utdelningsförändringar


