
 

Utdelningars informationsvärde 
En studie om utdelningars informationsvärde och 

påverkan av familjeägande i Sverige 

Kandidatuppsats 15 hp 

Företagsekonomiska institutionen 

Uppsala universitet 

VT 2016 
 

Datum för inlämning:  2016-06-02 

Haukur Andrésson 

Oskar Hargedahl 
 

Handledare:  Joachim Landström 



1. Inledning ......................................................................................................................................... 3 

2. Teori ................................................................................................................................................. 5 
2.1 Tidigare studier .................................................................................................................................... 5 
2.2 Metoder för test av informationsinnehåll i utdelningar ........................................................ 8 
2.3 Principal-agentteori, familjeföretag och utdelningspolicys .............................................. 10 

3. Metod ............................................................................................................................................. 12 
3.1 Data ........................................................................................................................................................ 12 
3.2 Regressionsmodeller ....................................................................................................................... 13 
3.3 Variabler .............................................................................................................................................. 14 
3.4 Hypoteser ............................................................................................................................................. 18 

4. Resultat ......................................................................................................................................... 19 
4.1 Regression år 0 .................................................................................................................................. 19 
4.2 Regression år 1 .................................................................................................................................. 20 
4.3 Regression år 2 .................................................................................................................................. 21 
4.4 Sammanfattning av regressionsanalyser ................................................................................. 22 

5. Konklusion .................................................................................................................................. 24 
5.1 Slutsats .................................................................................................................................................. 24 
5.2 Begränsningar och vidare forskning ......................................................................................... 24 

Referenser ........................................................................................................................................ 27 

Bilagor ............................................................................................................................................... 32 
Regressionsanalys T=0: (Bilaga 1) ..................................................................................................... 32 
Regressionsanalys T=1: (Bilaga 2) ..................................................................................................... 34 
Regressionsanalys T=2: (Bilaga 3) ..................................................................................................... 36 



 2 

Sammandrag 

Denna studie undersöker förekomsten av informationsinnehåll i utdelningsförändringar i 

börsnoterade svenska företag under åren 2006-2015. För att besvara forskningsfrågan 

undersöks sambandet mellan utdelningsförändringar och framtida vinstnivåer. Vi använder 

variabeln familjeägande som kontrollvariabel och undersöker om familjeägande påverkar 

förekomsten av ett informationsinnehåll negativt. Familjeägande bedöms i denna studie som 

företag med minst 20 procent av rösträtterna tillhörande en familj samt minst en 

familjemedlem närvarande i styrelse eller ledning. Vi finner att utdelningsförändringar ger 

information om vinstnivåer innevarande år då förändringen genomförs men ej de två 

efterföljande åren. Inga belägg hittas för att familjeägande negativt skulle påverka 

förekomsten av informationsinnehåll. Vidare finner vi stöd för att avvikelse från historisk 

avkastning på eget kapital signifikant påverkar vinstnivåer. Vi finner därmed stöd för att vinst 

är mean reverting.  

 

Nyckelord: Utdelningars informationsvärde; utdelningspolitik; familjeföretag 

 

Abstract 

This paper examines the presence of information contents in dividend changes in Swedish 

listed companies between the years 2006-2015. To answer the research question the 

connection between dividend changes and future profit levels is examined. We include the 

variable family ownership as a control variable and examine whether family ownership 

negatively affects the occurance of information contents. In the study, family ownership is 

defined as companies controlled by 20 percent by a family and having at least one family 

member on the board or in an executive position. We find evidence that changes in dividend 

provide information about profits the actual year of the change, but not the two following 

years. No proof is found that family ownership negatively affects this information content. 

Moreover, we find evidence that deviation from the historical return on equity significantly 

affects the profit levels. We therefore give support to the existence of a mean reversion in 

earnings. 

 

Keywords: Dividend signaling theory; dividend policy; family firms 
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1. Inledning 

 
Påverkar familjeägande utdelningars informationsinnehåll? 

Utdelningars roll inom företagsstyrning och finansiella marknader är väl undersökt. Trots 

detta är ämnet fortfarande dåligt klarlagt och ständigt diskuterat. Ett av ämnena som inspirerat 

till mycket diskussion är sambandet mellan utdelningar och vinstnivåer. Miller & Modigliani 

presenterade 1961 tankar om att utdelningsförändringar innehåller ett informationsvärde 

gällande framtida vinstnivåer. Bhattacharya (1979) utvecklar dessa tankar och beskriver 

företeelsen av utdelningsförändringar som en medveten aktion genomförd av insynspersoner 

för att signalera till aktieägare om framtida lönsamhet och på så sätt minska 

informationsasymmetri dem däremellan. En ökning (minskning) i utdelning signalerar en tro 

på ökad (minskad) lönsamhet och vinst i framtiden. 

  

Tanken om informationsinnehåll i utdelningsförändringar är aktuell än idag och är föremål för 

flertal praktiska studier. Syftet med studierna är att hitta samband mellan förändringar i 

utdelningar och framtida vinstmått. Därmed kan stöd påvisas för ett informationsinnehåll i 

utdelningsförändringar. Majoriteten av tidiga studier har dock genomförts i common law-

länder så som USA, Storbritannien och Australien. I jämförelse mot civil law-länder såsom 

Sverige visar företag i common law-länder på skiljaktigheter i syn på användning av 

utdelning (Ferris, Sen & Unlu 2009). Bland annat menar Ferris, Sen & Unlu (2009) att företag 

i common law-länder i större grad beslutar om utdelningsnivåer utifrån marknadssentiment. 

Företagen betalar högre utdelning när marknaden ser ut att premiera företag som betalar hög 

utdelning, och mindre när marknaden inte premierar detta. Resultaten på marknader i 

common law-länder kan därmed inte helt tolkas till civil law-länder. Trots detta är 

undersökningar i civil law-länder få. Att bygga på forskningen inom civil law-länder är därför 

av vikt. 

 

Skillnader i syn på utdelning och faktorer som påverkar utdelningsbeslut belyser vidare en 

viktig del av forskningen. Mycket av arbetet i forskningen kring informationsinnehåll i 

utdelningar handlar om att sortera ut kontrollvariabler. Att finna stöd för informationsinnehåll 

i utdelningar innebär att sortera ut kontrollvariabler och säregenheter vilka kan tänkas påverka 

företags anledning att betala utdelning och storleken på denna utdelning. Med rätt 

kontrollvariabler kan ett eventuellt informationsinnehåll i utdelningsförändringar styrkas med 
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större legitimitet. Detta jobb förs ständigt framåt. Nissim & Ziv (2001) använder avkastning 

på eget kapital som en kontrollvariabel. Som en påbyggnad på deras modell använder 

Abrahamsen & Balchen (2010) storlek på företag, skuldsättning, mängden fritt kapital och 

tillväxtmöjligheter som kontrollvariabler. Grullon m.fl. (2005) använder aktiepris/bokfört 

bolagsvärde samt avkastning på tillgångar som kontrollvariabler. Vi menar att majoriteten av 

tidigare artiklar har negligerat att kontrollera för en viktig variabel vilken kan tänkas påverka 

resultaten starkt. Nämligen ägarsituationen. Sverige visar en tydlig säregenhet gällande 

ägarsituationen i de börsnoterade företagen. Storägare är ett betydligt mer vanligt fenomen i 

Sverige än i många andra länder och dessa ägare är ofta familjer (La Porta, Lopez-De-Silanes 

& Shleifer, 1999; Bjuggren, Johansson & Sjögren, 2011). Faktum är att familjeföretag enligt 

Bjuggren, Johansson & Sjögren (2011) representerar drygt hälften av Sveriges börsnoterade 

företag. Familjeägande är egenartat och påverkar exempelvis värde på bolaget (Villalonga & 

Amit, 2006), upplåningsräntor (McVey & Draho, 2005), samt resultat (Chu, 2011). En 

påtaglig säregenhet i familjeföretag är vidare en mindre tydlig separation av ledning och 

ägande, ofta tack vare integrering av familjemedlemmar i ledningen (Kowalewski, Talavera 

& Stetsyuk, 2010). Det innebär att distansen mellan ledning och aktieägare minimeras. 

Företag som har nära relationer mellan ägande och ledning kan enklare dela information till 

aktieägare (Brealey, Myers & Allen, 2013). Att enklare kunna delge information till sina 

aktieägare innebär ett mindre behov att skicka signaler till marknaden genom exempelvis 

utdelningsförändringar. Ytterligare en faktor vilken gör familjeföretag apart från andra är 

synen på utdelning. Isakov & Weisskopf (2015) fastslår i sin studie att familjeföretag betalar 

ut en högre utdelning i syfte av att tillgodose familjemedlemmars behov av inkomst. Det är 

därmed inte otroligt att anta att det förekommer fall av utdelningsbetalningar när 

familjemedlemmar ”behöver” pengar till konsumtion och investeringar.  

 

Säregenheten i familjeföretagen innebär att ägandet kan få implikationer i företagens 

användning av utdelning. Familjeägande torde således vara en faktor som påverkar en 

eventuell förekomst av informationsinnehåll i utdelningsförändringar. 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av informationsinnehåll i 

utdelningsförändringar och om det säregna familjeägandet påverkar detta 

informationsinnehåll. Resonemanget leder till forskningsfrågan: 

 

Finns det ett informationsinnehåll i utdelningsförändringar i svenska företag och påverkar 

familjeägande detta informationsinnehåll? 
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2. Teori 

2.1 Tidigare studier 

Redan 1961 framförde Miller & Modigliani tankar om hur utdelningar har ett 

informationsvärde. Logiken bakom utdelningars informationsvärde baseras på att 

beslutsfattare i företag har ökad information om företagets framtida planer och förväntade 

intäkter (Purmessur & Boodhoo, 2009). Detta innebär att övriga intressenter besitter mindre 

information om företaget än beslutsfattarna, vilket skapar en informationsasymmetri mellan 

parterna. Bhattacharya (1979) menar att beslutsfattare och insynspersoner i företagen kan 

använda utdelningar och utdelningsförändringar som ett sätt att delge information om 

företagets ställning och framtida utsikter till aktieägare och övriga intressenter. På så sätt kan 

informationsasymmetri minskas. Aktieägare och övriga intressenter ska tolka 

utdelningsnivåer som att en höjning (sänkning) leder till ökade (minskade) vinstnivåer. 

Utdelningsförändringar kan därmed användas som ett verktyg för att delge information. Att 

genomföra utdelningsförändringar och tillika delge information om företagets ställning 

innebär att aktieägare och intressenter reagerar på denna information. Effekten på aktiekursen 

ter sig stark (Dhillon & Johnson, 1994; Van Eaton, 1999; Bali, 2003; Chen, Liu & Huang, 

2009; Miletić, 2011; Tsai & Wu, 2015). Resultaten tyder på att höjningar och initieringar av 

utdelningsprogram har en positiv effekt på aktiekursen och att motsatt effekt på aktiekursen 

noteras vid sänkningar och avslut av utdelningsprogram. Påverkan ter sig starkare vid 

sänkningar och avslut (Bali, 2003; Van Eaton, 1999). Den starka påverkan på aktiekursen vid 

negativa nyheter har lett till att utdelningsförändringar som verktyg för företagsstyrning har 

fått utstå kritik. Miller & Rock (1985) hävdar att förändringar i utdelningsnivåer som verktyg 

att delge information är kostsamt. Framförallt hävdar författarna att en minskning av 

utdelning för att signalera framtida sämre tider är ett dåligt alternativ. Detta då marknaden vid 

en sänkning av utdelning kommer att handla ned aktien och sänka bolagsvärdet. Bhattacharya 

(1979) stämmer in i denna kritik och menar att utdelningsförändringar är kostsamt i 

förhållande till ändamålet.  

 

Resultat funna av Brav m.fl. (2005) tyder på att företagsledare är väl medvetna om effekterna 

på aktiekursen. Författarna konstaterar bland annat:   
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1) Beslutsfattare vill inte gärna göra förändringar i utdelningar om det finns en möjlighet att 

de måste justera ändringen i efterhand. 

2) Istället för att sänka utdelningen föredrar företag att låna, alternativt emittera aktier, för att 

kunna hålla samma utdelningsnivå. 

3) Företag fokuserar mest på själva förändringen av utdelningen, snarare än belopp. 

 

Att genomföra utdelningsförändringar trots den stora kostnaden kan därför tänkas innebära att 

företagen starkt förväntar sig en långsiktig förändring i framtida vinstnivåer. Bhattacharya 

(1979), John & Williams (1985) samt Miller & Rock (1985) bygger på denna tanke och 

konkretiserar alla fram modeller i vilka utdelningsförändringar är informationsbärande. 

Undersökningar som studerar sambandet mellan utdelningsförändringar och framtida 

vinstnivåer i praktiken har däremot resulterat i skilda slutsatser. En av de mer citerade 

artiklarna skrevs av Nissim & Ziv (2001). Författarna finner stöd på den amerikanska 

marknaden för att utdelningsförändringar innehåller ett informationsvärde och att 

förändringarna är positivt korrelerade med vinstnivåer till och med två år efter förändringen. 

På den australiensiska marknaden finner Flint, Tan & Tian (2010) liknande resultat. 

Författarna finner stöd för att utdelningsnivå visar ett positivt samband med framtida 

vinstnivå, både på ett, tre och fem års sikt.  

 

Flertal studier pekar på ett delvist informationsinnehåll i utdelningsförändringar. Goddard, 

McMillan & Wilson (2006) finner på den brittiska marknaden att utdelningsförändringar ger 

information om vinstutveckling det aktuella året då företag ändrar sin utdelningsnivå men ej 

eftervarande år. Lukose & Rao (2010) visar samma resultat i Indien och Seifert (1997) i USA, 

Kanada, Frankrike, Tyskland, Australien och Storbritannien. Benartzi, Michaely & Thaler 

(1997) finner att företag som ökar sin utdelningsnivå visar signifikanta vinstökningar i år 0 

och år -1. De finner därmed att en förändring i utdelningsnivå ger information om 

vinstförändring året innan utdelningsförändringen samt resterande del av det aktuella året.  

 

Samtidigt finns det författare som inte finner stöd för ett informationsinnehåll. Grullon m.fl. 

(2005) finner med samma dataunderlag som Nissim & Ziv (2001) att utdelningsförändringar 

inte är korrelerat med framtida vinstmått. De menar att modeller utan utdelningsförändring 

som variabel de facto är bättre på att förutspå framtida vinstmått. Ytterligare författare vilka 

inte finner stöd för teorin är Fukuda (2000), Penman (1983) samt DeAngelo, DeAngelo & 

Skinner (1996).   
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Gemensamt för samtliga nämnda artiklar är att de alla med undantag från Seifert (1997) är 

genomförda med data från common law-länder. Likt beskrivet i tidigare avsnitt finner Ferris, 

Sen & Unlu (2009) att synen på utdelning i dessa länder skiljer sig gentemot civil law-länder. 

Några av de få undersökningarna som undersöker informationsinnehåll i utdelningar i civil 

law-länder är Liljeblom, Mollah & Rotter (2015) samt Abrahamsen & Balchen (2010). 

Liljeblom, Mollah & Rotter (2015) undersöker data från Sverige, Norge och Danmark och 

finner stöd på den svenska marknaden, delvist stöd på den norska marknaden och inget stöd 

på den danska marknaden. Abrahamsen & Balchen (2010) finner stöd i norska onoterade 

bolag. Resultatet är dock tydligare i år 0. Resultatet i Abrahamsen & Balchen (2010)  är likt 

Goddard, McMillan & Wilson (2006) samt Lukose & Rao (2010). Abrahamsen & Balchen 

(2010) finner även tecken på att förekomsten av större aktieägare underminerar 

informationsvärdet. 
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Tabell 1. Tabellen sammanställer resultat från tidigare studier berörande informationsinnehåll 

i utdelningar 

Författare År Marknad Resultat 

Bhattacharya 1979 USA  

Bygger modeller med 

informationsinnehåll 

som antagande 

John & Williams  1985 USA 

Miller & Rock  1985 USA 

Nissim & Ziv 2001 USA  

 

Finner stöd för 

informationsinnehåll 

Flint, Tan & Tian 2010 Australien 

Abrahamsen & 

Balchen 

2010 Norge 

Liljeblom, Mollah & 

Rotter 

 

2015 Sverige*, Norge*, 

Danmark* 

Finner stöd på den 

svenska marknaden, 

delvist stöd på den 

norska och ej på den 

danska 

Seifert 1997 USA, Kanada, 

Frankrike*, 

Tyskland*, 

Australien, 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

Finner delvis stöd för 

informationsinnehåll 

 

Benartzi, Michaely & 

Thaler 

1997 USA 

Goddard, McMillan 

& Wilson  

2006 Storbritannien 

Lukose & Sapar 2010 Indien 

Penman  1983 USA  

 

Finner ej stöd för 

informationsinnehåll 

 

DeAngelo, DeAngelo 

& Skinner  

1996 USA 

Fukuda 2000 Japan 

Grullon m.fl.  2005 USA 

* = Civil law 

2.2 Metoder för test av informationsinnehåll i utdelningar  

Skillnaden mellan resultaten kan delvis bero på diskrepanser i vilka statistiska modeller 

författarna använder samt de underliggande antagandena för dessa modeller. Framför allt kan 

så tänkas vara fallet vid undersökningar med olika resultat på samma dataset. Nissim & Ziv 

(2001) argumenterar att tidigare studier som inte finner stöd för något informationsinnehåll i 
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utdelningar använder fel modeller för att kontrollera för den förväntade förändringen i vinst. 

Författarna menar att vinst följer en linjär mean reversion. Det innebär att vinst återgår enligt 

en linjär form tillbaka till sitt långsiktiga medelvärde. Genom att använda en 

regressionsmodell med en kontrollvariabel för detta faktum finner Nissim & Ziv (2001) stöd 

för existerande informationsinnehåll. Detta antagande har dock fått utstå kritik. Grullon m.fl. 

(2005) argumenterar att Nissim & Zivs antagande om en linjär mean reversion i vinst är 

felaktigt och att sambandet snarare är icke-linjärt. Påståendet har stöd av Brooks & 

Buckmaster (1976), Elgers & Lo (1994) samt Fama & French (2000). Med detta antagande 

och påföljande justeringar av regressionsmodellen använder Grullon m.fl. (2005) samma 

dataset som Nissim & Ziv (2001) och finner inget stöd för ett existerande 

informationsinnehåll. Andra författare pekar på ytterligare tvivelaktigheter med tidigare 

använda modeller. Liljeblom, Mollah & Rotter (2015) belyser endogenitetsproblem som kan 

uppstå i regressionsmodeller där en oberoende variabel är korrelerad med feltermen i 

regressionsmodellen. För att justera för detta använder sig författarna av ett Vector-auto-

regressive ramverk (VAR).  

 

Trots kritiken mot Nissim & Ziv (2001) används deras modell i nya studier. Se bland annat 

Abrahamsen & Balchen (2010) samt Flint, Tan & Tian (2010). Huruvida vinst är linjärt mean 

reverting eller icke-linjärt mean reverting ter sig en fråga om dataset och till viss del 

författarnas förhållningssätt och forskningsfråga. Det finns exempelvis flertal ytterligare 

författare vilka menar att vinst de facto är linjärt mean reverting eller inte finner konkreta 

resultat för varken linjäritet eller icke-linjäritet (Jiang & Kattuman, 2010; Ball, Kothari & 

Robin, 2000).  

 

Inget klart konsensus existerar över vilken statistik modell som är bäst lämpad för att 

kartlägga informationsinnehåll i utdelningsförändringar. Således behövs flertal studier 

genomföras med olika modeller på samma dataunderlag. Med resultat från flertalet studier 

kan en större bild läggas och ett resultat sammanfattas. Modellen implementerad av Nissim & 

Ziv (2001) är väl använd och väl citerad. Den relativt låga komplexiteten gör det likväl 

praktiskt genomförbart i studier med omfång likt vårat. Vi testar förekomsten av 

informationsinnehåll i utdelningsförändringar på den svenska marknaden med hjälp av en 

modifierad version av Nissim & Zivs (2001) modell. Hypotesen blir: 

 

H1: En ökning (minskning) i utdelning påverkar framtida vinstnivåer positivt (negativt).  
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2.3 Principal-agentteori, familjeföretag och utdelningspolicys 

Likt tidigare diskuterat kan utdelningsförändringar användas i syftet att minska 

informationsasymmetri mellan insynspersoner och övriga intressenter. Problemet med 

informationsasymmetri och tillika ytterligare problem uppstår då ett företag separerar ägare 

och styrning (Jensen & Meckling, 1976). Jensen & Meckling (1976) förklarar fenomenet som 

en situation som uppstår när en entitet eller person (agenten) har möjlighet att ta beslut å en 

annan entitets eller persons (principalen) vägnar, alternativt ta beslut vilka påverkar 

principalen. I bolagssammanhang motsvaras ofta agenten av styrande personer i ett företag 

och principalen ägarna. Principalen delegerar detta ansvar till agenten under ett kontrakt. 

Teorin kring problemet förutsätter att individer väljer att maximera sin egennytta, varvid 

problemet uppstår då agenten har möjlighet att ta beslut vilka maximerar sin egennytta 

snarare än principalens. För att motverka detta kan principalen introducera incitament för 

agenten till att handla i principalens intresse. Att introducera dessa incitament och övervaka 

tillämpningen skapar övervakningskostnader. För principalens roll är det i teorin omöjligt att 

styra agenten utan dessa övervakningskostnader. Författarna menar vidare att en stor 

övervakning å andra sidan kan innebära att övervakningskostnaden överstiger den eventuella 

förlusten för principalen. Det är för principalen således av vikt att balansera övervakningen av 

agenten för att maximera sin egen nytta. I många fall skapas en informationsasymmetri 

mellan principalen och agenten som hindrar principalen att övervaka agenten effektivt 

(Adams, 1994). Förutom övervakningskostnader skapas likaså kostnader då potentiellt ökat 

bolagsvärde går förlorat på grund av felaktiga beslut från någon av parterna eller då bolaget 

måste vidta aktioner för att minska informationsasymmetri. Det gemensamma namnet för 

dessa kostnader är agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976). Att använda 

utdelningsförändring som ett sätt att delge information till aktieägare och andra intressenter 

kan därmed ses som en typ av agentkostnad. 

 

Enligt tidigare studier finns det skäl att tror att familjeägda företag har mindre agentkostnader 

tack vare nära relationer mellan principaler och agenter. Framför allt om en eller flera 

familjemedlemmar finns i ledande positioner i bolaget (Anderson & Reeb, 2003; Isakov & 

Weisskopf, 2015). Nära relationer mellan principaler och agenter minskar 

informationsasymmetri och således också behovet för att använda utdelning som ett 

signaleringsverktyg. Abrahamsen & Balchen (2010) finner delvis stöd för denna tanke då de i 
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sina regressioner visar att förekomsten av större aktieägare i norska bolag minskar sambandet 

mellan utdelningsförändringar och framtida vinstförändringar.  

 

Annan forskning har dock pekat på möjligt ökade agentkostnader i familjeföretag. Shleifer & 

Vishny (1997) samt Edmans (2014) diskuterar risken med stora ägare. De menar att stora 

ägare kan ha möjligheter och incitament till att extrahera fördelar från företaget som skadar 

bolagets verksamhet. Exempel är att investera i projekt som gynnar ägarna, men inte 

maximerar företagets verksamhet. Pindado, Requejo & Torre (2012) belyser liknande resultat. 

De finner att familjeföretag i eurozonen betalar högre utdelning som ett sätt att “belöna” 

minoritetsägare för risken de utsätter sig för. 

 

Enligt Isakov & Weisskopf (2015) kan familjeägande ha ytterligare påverkan på hur företag 

använder utdelning. I sin studie förklarar de hur många familjeföreföretag använder sig av 

utdelning för att försörja de familjemedlemmar som har stora aktieinnehav i bolaget. Detta då 

familjemedlemmarna har majoriteten av sin förmögenhet placerat i företaget. Istället för att 

sälja av delar av företaget så väljer de att betala ut högre utdelning. Denna ökning av 

utdelning behöver inte indikera att de förväntar sig högre vinstnivåer. Detta innebär att det i 

familjeföretag i flera scenarier finns indikationer på att ökad (minskad) utdelning inte 

nödvändigtvis har ett samband med ökad (minskad) vinst. Detta leder oss till vår andra 

hypotes. 

 

H2: Familjeägande påverkar riktningen mellan utdelningsförändringar och framtida 

vinstnivåer negativt. 
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3. Metod 

3.1 Data 

Studien undersöker företag listade på Nasdaq Stockholm och omfattar åren 2006 - 2015. 

Initialt hämtas data från de bolagen som vid April 2016 var listade vid börsen enligt Nasdaq 

Stockholms officiella hemsida. Dataunderlaget kompletteras sedan med en lista innehållande 

företag som avnoterats under perioden och således ej fanns registrerade på hemsidan. Dessa 

observationer adderas för att undvika survivorship bias. 287 bolag noteras som registrerade på 

Nasdaq Stockholm och 156 avnoterade bolag tillkommer vilket innebär ett underlag på totalt 

443 bolag. För dessa bolag inhämtas finansiell data och information om ägarsituation. All 

finansiell data hämtas från Thomson Reuters Datastream och är, i likhet med Nissim & Ziv 

(2001), Winsorized på enprocentsnivå för att eliminera effekten av extremvärden. Fyra av 

bolagen i populationen saknar dock helt data i Datastream och kan ej tas hänsyn till. Detta 

bortfall resulterar i ett underlag bestående av 439 bolag och 4390 bolagsår. Sedan analyseras 

bolagens utdelningspolicys. Bolagsår där företagen inte betalade utdelning, betalade samma 

utdelning som föregående år, började betala utdelning eller slutade att betala utdelning 

bortsorteras. Vid denna analys noteras ytterligare bortfall. Flertalet bolag saknar data gällande 

utdelningar vissa år under tioårsperioden och dessa bolagsår exkluderas därmed. För att 

bedöma ägarsituation genomförs en analys av årsredovisningar. Vid 95 tillfällen bedöms 

specifika årsredovisningar som svårtillgängliga och dessa bolagsår exkluderas från 

underlaget. Det är värt att notera att de bolag som avnoterats under undersökningsperioden 

figurerade i större utsträckning i denna grupp. Flertalet av dessa bolag har satts i konkurs och 

tagit bort hemsidor eller har på sina hemsidor tagit bort möjligheten att hitta tidigare 

årsredovisningar. Sammanfattat såg vårt svarsbortfall ut likt följande: 
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Tabell 2. Svarsbortfall.  

Tabellen belyser studiens svarsbortfall. Dessa uppstår genom svårtillgängliga 

årsredovisningar och saknad data i datastream. 

 

Initialt antal bolagsår = 4430 

Bortfallskälla    Antal bolagsår 

 

Företag saknas i Datastream   -40 

 

Bolagsår saknar utdelningsförändring/utdelningsdata  -3301  

 

Svårtillgängliga Årsredovisningar   -100 

 

Datainsamling och sortering resulterar i ett underlag bestående av 989 utdelningsförändringar 

där 835 utdelningsförändringar är positiva och 154 är negativa. 526 bolagsår är klassificerade 

som tillhörande familjeföretag och 463 som icke-familjeföretag. Totalt figurerar 188 olika 

företag med en eller flera bolagsår med utdelningsförändringar. 99 av dessa företag är under 

minst ett bolagsår klassificerat som familjeföretag och motsvarande siffra för icke-

familjeföretag är 108.  

3.2 Regressionsmodeller 

För att genomföra undersökningen använder vi två multivariata linjära regressionsmodeller 

med kontrollvariabler. Vi utgår från Nissim & Zivs (2001) modell och utvecklar den vidare. 

Vi utvecklar kontrollvariabeln avkastning på eget kapital samt adderar kontrollvariabeln 

familjeföretag. Modellerna har utseendet: 

 

Modell 1: 

 

(𝑅𝑒𝑠𝑡 −  𝑅𝑒𝑠𝑡−1)

𝐸𝐾𝑡−1

= 𝛽0 + 𝛽1∆𝑈𝑡𝑑𝑡 + 𝛽2(𝑅𝑂𝐸𝑡−1 − 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) − 𝛽3𝐷1𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 + 𝑒𝑡 

 

Modell 2: 

 

(𝑅𝑒𝑠𝑡 − 𝑅𝑒𝑠𝑡−1)

𝐸𝐾𝑡−1

= 𝛽0 + 𝛽1∆𝑈𝑡𝑑𝑡 + 𝛽2(𝑅𝑂𝐸𝑡−1 − 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) − 𝛽3𝐷1𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔

+ 𝛽4

(𝑅𝑒𝑠0 −  𝑅𝑒𝑠−1)

𝐸𝐾−1

+ 𝑒𝑡 
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För att genomföra test för vinstförändring vid innevarande år vid utdelningsförändring (T=0) 

används regressionsmodell 1. För att testa mot vinstförändring året efter en 

utdelningsförändring (T=1) samt två år efter en utdelningsförändring (T=2) används 

regressionsmodell 2. Då undersökningsunderlaget motsvarar åren 2006 – 2015 innebär det att 

observationer för vinstförändring för år T=1 och T=2 är färre. Detta då exempelvis 

vinstförändring 2 år framåt från 2015 inte skett än.   

3.3 Variabler 

Gemensamt för de båda modellerna är den beroende variabeln vinstförändring, den oberoende 

variabeln utdelningsförändring samt kontrollvariablerna familjeföretag och avvikelse från 

historisk avkastning på eget kapital. Nedan följer en genomgång av dessa.  

 

Utdelningsförändring 

Den oberoende variabeln utdelningsförändring definieras som procentuell förändring i 

utdelning per aktie. Måttet innebär att fall av återköp av aktier exkluderas från 

undersökningsunderlaget. Av de undersökningar vi tidigare diskuterat har samtliga undersökt 

enbart utdelningar. Det ter sig per definition vara en fråga om att enbart undersöka 

utdelningar. Jansson & Larsson-Olaison (2010) stödjer beslutet att enbart inkludera 

utdelningar. De finner att återköp blir ett allt mer vanligt fenomen i USA men att samma 

mönster inte återfinns i Sverige. Författarna menar att svenska företag ej genomför 

aktieåterköp för att signalera någon form av undervärdering. De finner snarare att svenska 

företag utan någon stor kontrollerande ägare tenderar att använda aktieåterköp som ett sätt att 

öka skuldsättningen och att företag med en stor kontrollerande ägare visar minskad tendens 

att genomföra återköp överlag. Avsaknaden av relevans leder oss till att enbart använda måttet 

utdelning per aktie.  

 

I de flesta fall sker betalning av utdelning på våren (Ericson, 2016). Vinstförändringen å andra 

sidan speglar bolagens aktivitet under hela kalenderåret. Det innebär att regressionen för år 0 

undersöker sambandet mellan utdelningsförändring och företags intjäningsförmåga och 

sedermera vinst i månaderna upp till en förändring samt resterande del av året. 

 

∆𝑈𝑡𝑑𝑡 = (𝑈𝑡𝑑𝑡 − 𝑈𝑡𝑑𝑡−1)/𝑈𝑡𝑑𝑡−1 
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Familjeföretag 

Familjeföretag klassas i regressionen som en dummyvariabel där 1 motsvarar familjeägande 

och 0 ej familjeägande. Ingen akademisk definition på familjeföretag existerar och tidigare 

forskning inom området har använt skiftande definitioner. Enligt McVey & Draho (2005) är 

en definition den där grundaren eller släktingar till grundaren av ett företag är den största 

aktieägaren och/eller där grundaren alternativt efterlevande till grundaren sitter i styrelsen 

eller på ledande positioner i företaget. Denna definition används likaså av Anderson & Reeb 

(2003) samt Villalonga & Amit (2006). I vissa fall tillämpas även ytterligare begränsningar: 

Villalonga & Amit (2006) adderar till denna definition en gräns på kontroll av 20 procent av 

rösträtterna. En gräns på 20 procent tillämpas förutom av Villalonga & Amit (2006) även av 

Faccio & Lang (2002), Bjuggren, Johansson & Sjögren (2011) samt Isakov & Weisskopf 

(2015). Samtidigt menar Maury (2006) att ett företag klassificeras som ett familjeföretag om 

en familj äger 10 procent eller mer av rösträtterna. Vi har valt att använda oss av en definition 

som kräver ägande av minst 20 procent av rösträtterna. Vidare har vi studerat ägande i flera 

led för att definiera ägargruppen. Om exempelvis en familj äger 20 procent av rösterna i ett 

bolag som i sin tur äger 20 procent av rösterna i ett dotterbolag räknas detta dotterbolag som 

familjeägt. Detta synliggörs i Sverige ofta i samband med företagen Investor, Kinnevik och 

Lundbergföretagen då dessa tre har kontroll i flertal dotterbolag.  

 

I enlighet med Villalonga & Amit (2006) har vi valt att inte enbart sortera efter den 

egenhändigt största ägaren. Spridda ägarstrukturer och koncernförhållanden inom samma 

familj kan innebära att den största ägaren inte enskilt äger rösträtter för att nå upp till 20 

procent, men att denne tillsammans med andra delar av familjen når upp till gränsen. Likaså 

kan ägarskapet vara uppdelat i olika kors-ägande kontrollerade bolag vilka tillsammans når 

upp till 20 procent. Största ägare i Klövern vid senaste rapport är Corem property group med 

19,2 procent av rösträtterna. Corem property groups största ägare vid samma tidpunkt är 

Rutger Arnhult med 38,9 procent av rösträtterna. Rutger Arnhult kontrollerar således Corem 

property group. Den näst största ägaren i Klövern med 10,7 procent av rösträtterna är ett 

bolag helägt av samma Rutger Arnhult. Tillsammans anses Rutger Arnhult nå upp till 20 

procent av rösträtterna i Klövern. Då detta korsägande är ett vanligt fenomen i Sverige är det 

viktigt att undersöka bolagen i flera led (La Porta, Lopez-De-Silanes & Shleifer, 1999). 
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Vår definition kräver också minst en person inom familjen i ledning eller styrelse. Vi anser att 

säregenheterna gällande principal-agent problematiken synliggörs tydligare om familjen har 

ett aktivt ägande. Det vill säga placerar medlemmar i styrande roller. Vid ett aktivt ägande 

bedöms familjerna ha större kontroll och minska avståndet mellan ägande och styrning 

ytterligare. Husqvarna, där Investor är största aktieägare med kontroll över drygt 30 procent 

av rösterna, men inte har någon familjemedlem i styrelse eller ledning, klassas därmed ej som 

familjeföretag. 

 

Klassificeringen av familjeföretag sker på årsbasis. Ägarstrukturer förändras och således 

också klassificeringen som familjeföretag. Det innebär att företag kan vara klassade som 

familjeföretag ett år och som icke-familjeföretag året efter. Regressionerna utgår från 

klassificeringen i år 0. Det kan innebära att vissa bolag är klassade som familjeföretag i en 

regression trots att det enbart är familjeägt i år 0. Vi undersöker hur beslut gällande 

utdelningar visar samband med vinstförändringar efterföljande år. Då det faktiska beslutet om 

utdelningsförändring tas i år 0 bedöms ägarstrukturen utifrån detta tillfälle.  

 

𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 = 1        𝐼𝑐𝑘𝑒 − 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 = 0 

 

Avvikelse från historisk avkastning på eget kapital 

Avkastning på eget kapital kan vara en stark prediktor för framtida förändringar i vinstnivå. 

Freeman, Ohlson & Penman (1982) skrev bland annat att avkastning på eget kapital är mean 

reverting, vilket innebär att nivåerna faller tillbaka till det långsiktiga medelvärdet. En hög 

tillfällig avkastning på eget kapital implicerar därmed en framtida minskning av avkastning på 

eget kapital. Då utdelningsnivå är positivt korrelerat med nuvarande avkastning på eget 

kapital, skulle förväntad förändring av vinstnivåer vara negativt korrelerade med förändring 

av utdelningsnivå (Freeman, Ohlson & Penman, 1982). En utebliven korrelation mellan 

utdelningsförändring och vinstförändring skulle således innebära att förändring i utdelning är 

informativt gällande framtida vinstnivåer. Nissim & Ziv (2001) diskuterar detta faktum och 

adderar kontrollvariabeln 𝑅𝑂𝐸𝑡−1 som ett sätt att fånga upp denna drift mot medelvärde i sin 

modell. Det innebär att de adderar föregående års avkastning på eget kapital för varje bolag 

som kontrollvariabel för att fånga upp den eventuella påverkan i vinst på grund av driften i 

avkastning på eget kapital. Denna justering faller dock på deras eget resonemang. Syftet är att 

justera för en drift i avkastning på eget kapital till ett långsiktigt medelvärde, men ingen 

bedömning gällande det långsiktiga medelvärdet i bolagen genomförs. Vi använder istället 
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föregående års avkastning på eget kapital subtraherat med ett glidande medelvärde på 

avkastning på eget kapital från de tio senaste bolagssåren för varje bolag. Således synliggör vi 

en diskrepans mellan aktuell avkastning på eget kapital och det långsiktiga medelvärdet, och 

kan fånga upp en drift. 

 

𝐴𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑟å𝑛 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑂𝐸𝑡−1 − 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

Vinstförändring 

Beroende variabeln vinstförändring definieras som det aktuella årets vinst minus föregående 

års vinst, dividerat med föregående års eget kapital exklusive immateriella tillgångar. 

Deflatorn används för att justera för påverkan från företagets storlek. Nissim & Ziv (2001) 

diskuterar valet av deflator och väljer detta mått. Anledningen till att eget kapital exklusive 

immateriella tillgångar används före exempelvis marknadsvärde är att marknadsvärde bedöms 

innehålla information om framtida kassaflöden. Således existerar det en negativ relation 

mellan vinst per aktiepris och förväntade framtida förändringar i vinst. Mer specifikt innebär 

det att nuvarande vinst per aktiepris är negativt korrelerad med prisjusterade 

vinstförändringen i år 1, vilket också är vår beroende variabel.  

 

Då eget kapital exklusive immateriella tillgångar används i nämnaren väljer vi resultat före 

skatt som vinstmått. Resultat före skatt innebär att företagens finansiella poster räknas med i 

resultatet. Således använder vi två tillsammans kompatibla mått.  

 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑡 =
(𝑅𝑒𝑠𝑡 −  𝑅𝑒𝑠𝑡−1)

𝐸𝐾𝑡−1
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Till Regression 2 adderas ytterligare en kontrollvariabel:  

 

Vinstförändring som kontrollvariabel 

I enlighet med diskussionen förd av Nissim & Ziv (2001) antar vi att vinst justeras till ett 

långsiktigt medelvärde. Tidigare vinst är därmed en viktig variabel för att förutspå vinst och 

som sådan inkluderas den som kontrollvariabel. Vi subtraherar vinst före skatt vid året med 

utdelningsförändring med vinst före skatt det föregående året och dividerar med föregående 

års eget kapital exklusive immateriella tillgångar. 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔0 =
(𝑅𝑒𝑠0 −  𝑅𝑒𝑠−1)

𝐸𝐾−1

 

3.4 Hypoteser 

I bakgrund mot teorin testas två olika hypoteser. Första mothypotesen konstaterar att en 

ökning (minskning) i utdelning påverkar framtida vinstnivåer positivt (negativt). Skulle så 

vara fallet innebär det att det finns ett informationsinnehåll i utdelningsförändringar i svenska 

noterade bolag. Nollhypotesen konstaterar således att inget samband existerar. 

 

𝐻0: 𝛽1 = 0 
 

𝐻1: 𝛽1 > 0 
 

Likaså sätts hypoteser för påverkan av familjeägande upp. Denna mothypotes konstaterar att 

dummyvariabeln familjeägande påverkar riktningen mellan utdelningsförändringar och 

framtida vinstnivåer negativt. En negativ påverkan innebär att familjeägande minskar 

påverkan mellan utdelningsförändring och vinstförändring och således underminerar ett 

informationsinnehåll i utdelningsförändringarna. 

 

𝐻0: 𝛽3 = 0 
 

𝐻1: 𝛽3 < 0 
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4. Resultat 

4.1 Regression år 0

Tabell 3. Beroende variabel: Vinstförändring T=0. Ostandardiserade b-koefficienter, t-värden 

inom parantes. För fullständig regression, se bilaga 1. 

 

 

Intercept     0,0201* 

     (2,48) 

 

Utdelningsförändring    0,0270** 

     (2,97) 

 

Avkastning på eget kapital    -0,0026*** 

     (8,76) 

 

Familjeföretag    0,0021 

     (0,20) 

 

Justerad förklaringsgrad    7,20% 

*** = p<.001 ** = p<.01 * = p<.05 
 

 

Regression 1 undersöker resultatet i samma år som utdelningsförändringen.  

Resultatet visar att utdelningsförändring påverkar vinstförändring med en positiv riktning. 

Resultatet är signifikant på 5 procents signifikansnivå. Det innebär att vi likaså kan dra 

slutsatser utanför vår datainhämtningsperiod. Variabeln familjeföretag har en positiv 

koefficient. Familjeägda företag har därmed en starkare påverkan mellan 

utdelningsförändringar och vinstförändringar. Det innebär att regressionen för år 0 ej ger stöd 

för vår hypotes om att familjeägande negativt påverkar riktningen mellan 

utdelningsförändringar och vinstnivåer. Resultatet är icke-signifikant på 5 procents nivå.  

 

Kontrollvariabeln avkastning på eget kapital är statistiskt säkerställt på 5 procents 

signifikansnivå. Riktningen är negativ, vilket innebär att vinstförändring rör sig i motsatt 

riktning mot värdet på kontrollvariabeln. En exempelvis hög avkastning på eget kapital 

jämfört med det historiska genomsnittet år -1 innebär att vinsten i år 0 minskar. 
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Vår modell får dock endast en förklaringsgrad på 7,48 procent, vilket betyder att den förklarar 

7,48 procent av den variation som finns på vår konstant, vinstförändring T=0. Det gör att man 

kan ifrågasätta hur stor påverkan förändringar i utdelningar verkligen har på själva 

vinstförändringen.  

4.2 Regression år 1 

Tabell 4. Beroende variabel: Vinstförändring T=1. Ostandardiserade b-koefficienter, t-värden 

inom parantes. För fullständig regression, se bilaga 2. 

 

Intercept     0,0174* 

     (1,97) 

 

Utdelningsförändring    -0,0055 

     (0,55) 

 

Avkastning på eget kapital    -0,0013*** 

     (4,12) 

 

Familjeföretag    0,0027 

     (0,23) 

 

Vinstförändring T=0    -0,2893*** 

     (8,33) 

 

Justerad förklaringsgrad    7,79% 

*** = p<.001 ** = p<.01 * = p<.05 

 

I regressionen för år 1 visar utdelningsförändringar en negativ relation till vinstförändringar. 

Detta innebär att det stöd vi kunde ge för ett informationsinnehåll i år 0 försvinner. P-värdet 

har likaså stigit över gränsen för att vara signifikant vid en signifikansnivå på 5 procent.  

Riktningskoefficienten för familjeföretag är fortsatt positiv. Då koefficienten för 

utdelningsförändringar nu är negativ innebär det dock att få slutsatser kan dras från detta 

faktum. Då resultatet tyder på att inget informationsvärde existerar i år 1 överlag, kan vi inte 

konstatera att familjeägande påverkar informationsvärdet positivt eller negativt.  

 

Kontrollvariabeln avkastning på eget kapital har fortfarande en negativ relation till 

vinstförändring. I denna regression tillfogas en ytterligare kontrollvariabel i form av 

vinstförändring i år 0. Den visar sig ha en stark negativ påverkan på vinst i år 1. Resultatet är 

signifikant på 5 procents signifikansnivå.  
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Förklaringsgraden ökar till 8,22 procent. Detta förklaras av tillägget av ytterligare en 

kontrollvariabel. 

4.3 Regression år 2 

Tabell 5. Beroende variabel: Vinstförändring T=2. Ostandardiserade b-koefficienter, t-värden 

inom parantes. För fullständig regression, se bilaga 3. 

 

Intercept     0,0226* 

     (2,20) 

 

Utdelningsförändring    -0,0212 

     (-1,78) 

 

Avkastning på eget kapital    0,0006 

     (1,57) 

 

Familjeföretag    0,0102 

     (0,76) 

 

Vinstförändring T=0    -0,0975* 

     (-2,51) 

 

Justerad förklaringsgrad    1,34% 

*** = p<.001 ** = p<.01 * = p<.05 

 

Regressionen för år 2 visar likt regressionen för år 1 på en negativ riktning för variabeln 

utdelningsförändring vilket innebär att vi inte finner något stöd för ett informationsinnehåll. 

Riktningen för familjeägda bolag kan således inte här heller ge stöd till någon slutsats. 

Avkastning på eget kapital vänder här och får en positiv relation till vinstförändring i T=2. 

Kontrollvariabeln vinstförändring i T=0 är fortsatt negativ och signifikant. Graden av 

påverkan sjunker dock.  

 

I denna regression sjunker förklaringsgraden till 1,87 procent. Jämfört med föregående 

regression kan kontrollvariabeln vinstförändring i T=0 här inte i lika stor grad förklara 

variansen i vinstförändring. 
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4.4 Sammanfattning av regressionsanalyser 

Studien finner stöd för ett informationsinnehåll i utdelningsförändringar gällande 

vinstförändringar för det innevarande året. Efter år 0 blir dock utdelningsförändringen negativ 

och icke-signifikant. Ett positivt samband i år 0 innebär att utdelningsförändringar, som 

generellt sker i början av kalenderåren, ger information om företagets intjäningsförmåga och 

vinstutveckling resterande del av året efter utdelningen. Vi kan konstatera att vi finner stöd 

för ett kortsiktigt informationsinnehåll i utdelningsförändringar. Därmed finner vi liknande 

resultat som Lukose & Rao (2010) samt Goddard, McMillan & Wilson (2006). 

 

Genom att påvisa stöd för informationsinnehåll, om än ett kortsiktigt sådant, ger denna studie 

viss support för Liljeblom, Mollah & Rotter (2015) som med annan modell finner stöd på den 

svenska marknaden. Det innebär ett närmare steg till en koncensus som säger att ett 

informationsinnehåll i utdelningsförändringar faktiskt existerar på den svenska marknaden. 

Att peka på en trend i civil law-länder i stort är dock inte möjligt. Seifert (1997) finner likt 

denna studie stöd för ett informationsinnehåll i år 0 i Frankrike och Tyskland men Liljeblom, 

Mollah & Rotter (2015) finner inget förekommande informationsinnehåll i Danmark. På 

samma sätt visar artiklar som undersöker företag i common law-länder en spridning i resultat. 

Skillnaden i syn på användning av utdelning mellan common- och civil law-länder innebär 

hittills ingen klar skillnad i resultat gällande praktiskt förekomst av informationsinnehåll i 

utdelningsförändringar.  

 

Resultaten från år 0 ger inga indikationer på att familjeägande underminerar 

informationsinnehåll i utdelningsförändringar. Riktningskoefficienten för familjeägande är 

positiv vilket indikerar att familjeägda bolag visar ett starkare samband mellan 

utdelningsförändring och vinstmått i år 0. Det innebär alltså att det informationsinnehåll som 

existerar är starkare i familjeföretag än i icke-familjeägda företag. Resultatet är dock icke-

signifikant på 5 procents nivå och resultatet tolkas snarare som att ingen påverkan av 

familjeägande existerar. Vår hypotes som konstaterar att säregna effekter av familjeägande 

minskar behovet av att signalera information, alternativt innebära att utdelning används i 

andra syften, förkastas därmed. Resultatet skiljer till viss del från Abrahamsen & Balchen 

(2010) som fann indikationer till att större aktieägare har en negativ påverkan på 

informationsinnehåll. Differensen i resultat kan bero på flera olika anledningar. Dels studerar 

vi skilda marknader, dels studerar Abrahamsen & Balchen (2010) onoterade bolag vilket kan 
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tänkas påverka ägarstrukturer. Tolkning av resultatet i denna undersökning efter år 0 är 

däremot svårartat. En fortsatt positiv riktning i variabeln innebär att familjeägande positivt 

påverkar vinstförändring. P-värdet är dock mycket högt och några slutsatser går inte att dra.  

 

Övriga kontrollvariabler ger viss förklaring till skiftningar i vinstnivåer. Vi finner att 

avkastning på eget kapital är mean reverting och påverkar vinstnivåerna i negativ riktning i år 

0 och 1. I år 2 har variabeln en positiv riktning. Resultatet tyder på att korrigeringen av 

avkastning på eget kapital till ett historiskt medelvärde sker i år 0 och 1. Vid år 2 har 

korrigeringen skett och vinsten påverkas inte längre av värdet på avkastning på eget kapital i 

år 0. Vinstförändring i T=0 som kontrollvariabel i år 1 och 2 ger ett negativt och signifikant 

resultat i båda dessa regressioner. Det innebär att även vinstförändring är mean reverting. 

Resultatet går i linje med Abrahamsen & Balchen (2010) samt Nissim & Ziv (2001). 
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5. Konklusion 

5.1 Slutsats 

Denna studie undersöker förekomsten av informationsinnehåll i utdelningsförändringar i 

börsnoterade företag under åren 2006-2015. För att besvara forskningsfrågan undersöks 

sambandet mellan utdelningsförändringar och framtida vinstförändringar. Vi genomför 

studien på den svenska marknaden och bidrar till att fylla tomrummet av resultat som täcker 

marknader i civil law-länder. Vidare använder vi kontrollvariabeln familjeföretag för att 

kontrollera effekten av familjeägande på ett eventuellt informationsinnehåll. Familjeägande 

definieras som en ägarsituation där en familj tillsammans innehar 20 procent av rösträtterna 

samt har en familjemedlem i styrelse eller ledning. Säregna effekter av ägandet innebär att vi 

förväntar oss ett mindre informationsinnehåll i utdelningsförändringar i familjeföretag. Vi 

genomför tre stycken regressionsanalyser. Regressionsmodellerna är inspirerade av Nissim & 

Ziv (2001) och vidareutvecklade. Regressionsanalyserna tillämpar vid en 

utdelningsförändring vinstförändring motsvarande innevarande år, ett år efter en förändring 

och två år efter en förändring som beroende variabler. Därmed testas informationsinnehållet i 

varje utdelningsförändring mot vinstförändringar i år 0, år 1 och år 2. Resultaten tyder på ett 

existerande informationsinnehåll i år 0. Därmed finner vi stöd för att en utdelningsförändring 

ger information om företagets intjäningsförmåga och vinstnivå resterande del av året efter 

utdelningen. Vi kan därmed delvist ge stöd till Liljeblom, Mollah & Rotter (2015) som finner 

stöd för informationsinnehåll i utdelningsförändringar på den svenska marknaden. Vi finner 

inget stöd för att familjeägande negativt påverkar informationsinnehållet i 

utdelningsförändringarna. Därmed stödjer resultaten ej hypotesen om att en mindre 

agentkostnad och säregen användning av utdelning i familjeföretag negativt påverkar 

informationsinnehållet i utdelningsförändringar.   

5.2 Begränsningar och vidare forskning 

Resultatet ger stöd för ett existerande informationsinnehåll enbart i år 0. Med grund i dessa 

resultat och resultat från tidigare studier antar vi att utdelningsförändringar med stor 

sannolikhet påverkas av tidigare vinstnivåer. Det är inte otroligt att resultatet i denna studie 

antyder till resultat som Benartzi, Michaely & Thaler (1997) konstaterade. Nämligen att en 

positiv (negativ) förändring i utdelning föranleds av en positiv (negativ) förändring i resultat 
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upp till och med samma år som utdelningsförändringen. Det är vidare inte otroligt att beslut 

om utdelningspolicys grundas i tankar kring både tidigare likväl som framtida resultat. För att 

få en klar bild om informationsvärdet i svenska bolagsutdelningar bör framtida studier 

genomföras med en horisont som inkluderar år ledande upp till en utdelningsförändring likväl 

som de efterföljande åren.  

 

Likt tidigare diskussion i metodavsnittet innebär datainsamlingsperioden att observationer för 

vinstförändring i T=1 och T=2 är färre. Detta då exempelvis vinstförändring 2 år framåt från 

2015 inte skett än. Det innebär att det är svårare att nå signifikans i T=2 än i båda de andra 

regressionerna och svårare att nå signifikans i T=1 än i T=0. Vi har dock ett så pass stort 

underlag att dessa skillnader i antal observationer bör ha liten, om ens någon, effekt på 

resultatet. Studien skulle kunna genomföras på data från 2004 – 2013 för att nå lika antal 

observationer i regressionerna. Däremot skulle det innebära att bortfallet gällande 

klassificering av ägarstruktur skulle öka då årsredovisningar blir mer svårtillgängliga ju 

längre bakåt i tiden vi studerar.  

 

Vi har i vår studie helt valt att ignorera de förändringar som sker i samband med att företag 

inleder att betala utdelning, alternativt slutar betala utdelning. För framtida studier kan dessa 

vara intressanta att använda då det med stor sannolikhet existerar informationsvärde i dessa 

förändringar. Exempelvis inkluderar vår undersökning data från den globala finanskrisen 

2008-2009. Vi ser under dessa år en ökning i frekvensen av avslut av utdelningsprogram. 

Dessa avslut efterföljdes med stor sannolikhet av minskningar i vinstnivåer. Inkludering av 

dessa data skulle sannolikt bidragit till ett större stöd för ett informationsinnehåll i 

utdelningar. Vidare kan förekomsten av aktieåterköp inkluderas i framtida studier. Trots fokus 

på enbart utdelningar i tidigare studier kan resultatet tänkas påverkas av förekomsten av 

aktieåterköp. Detta kan bli ytterligare mer relevant framöver om den svenska marknaden går 

samma väg som den amerikanska och ser en ökning i frekvens av aktieåterköp.  

 

Trots att vår studie inte lyckades visa på någon signifikant skillnad mellan familjeägda och 

icke-familjeägda bolag finns utrymme för att utveckla modellen för framtida tester. Vi kan 

konstatera att vidare studier framöver bör diskutera förekomsten av andra större aktieägare i 

familjeföretagens ägarstruktur. I ett flertal fall i vårt dataunderlag förekommer bolag med en 

kontrollerande familj som största ägare tillsammans med ytterligare en familj med stort 

aktieinnehav. Relationen mellan två stora familjeägare är en faktor som bör studeras. Studier 
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som tar hänsyn till detta faktum kan vidare utveckla forskningen kring hur familjeägande 

påverkar relationen mellan intressenter i företag och hur detta påverkar beslut om utdelning. 

Slutligen kan det vara av intresse att genomföra undersökningen på onoterade bolag. Det är 

sannolikt att en stor del av onoterade bolag ägs av en mycket stor aktieägare eller familj. 

Detta innebär att den eventuella effekten av familjeägande på utdelningspolicys tydligare 

skulle kunna synliggöras. 
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Bilagor 

Regressionsanalys T=0: (Bilaga 1) 

 
Method 

 

Categorical predictor coding  (1; 0) 

Rows unused                   13 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                              DF   Seq SS  Contribution   Adj SS   Adj MS  F-

Value 

Regression                           3   2,1081         7,48%   2,1081  0,70269    

26,21 

  Dividend per share % förändring    1   0,0459         0,16%   0,2358  0,23583     

8,80 

  ROE                                1   2,0611         7,32%   2,0558  2,05577    

76,69 

  Familjeföretag                     1   0,0011         0,00%   0,0011  0,00106     

0,04 

Error                              972  26,0558        92,52%  26,0558  0,02681 

  Lack-of-Fit                      971  25,8853        91,91%  25,8853  0,02666     

0,16 

  Pure Error                         1   0,1705         0,61%   0,1705  0,17050 

Total                              975  28,1638       100,00% 

 

Source                             P-Value 

Regression                           0,000 

  Dividend per share % förändring    0,003 

  ROE                                0,000 

  Familjeföretag                     0,842 

Error 

  Lack-of-Fit                        0,988 

  Pure Error 

Total 

 

 

Model Summary 

 

       S   R-sq  R-sq(adj)    PRESS  R-sq(pred) 

0,163726  7,48%      7,20%  26,4046       6,25% 

 

 

Coefficients 

 

Term                                  Coef   SE Coef          95% CI          T-

Value 

Constant                           0,02008   0,00808  (  0,00422;   0,03594)     

2,48 

Dividend per share % förändring    0,02696   0,00909  (  0,00912;   0,04479)     

2,97 

ROE                              -0,002582  0,000295  (-0,003161; -0,002004)    -

8,76 

Familjeföretag 

  1                                 0,0021    0,0105  (  -0,0185;    0,0227)     

0,20 

 

Term                             P-Value   VIF 

Constant                           0,013 

Dividend per share % förändring    0,003  1,04 
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ROE                                0,000  1,04 

Familjeföretag 

  1                                0,842  1,00 

 

 

Regression Equation 

 

Familjeföretag 

0               Vinstförändring T=0 = 0,02008 

+ 0,02696 Dividend per share % förändring 

                                      - 0,002582 ROE 

 

1               Vinstförändring T=0 = 0,02217 

+ 0,02696 Dividend per share % förändring 

                                      - 0,002582 ROE 
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Regressionsanalys T=1: (Bilaga 2) 

 
Method 

 

Categorical predictor coding  (1; 0) 

Rows unused                   131 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                              DF   Seq SS  Contribution   Adj SS   Adj MS  F-

Value 

Regression                           4   2,1435         8,22%   2,1435  0,53588    

19,10 

  Dividend per share % förändring    1   0,0822         0,32%   0,0086  0,00860     

0,31 

  ROE                                1   0,1156         0,44%   0,4772  0,47720    

17,01 

  Vinstförändring T=0                1   1,9441         7,46%   1,9453  1,94529    

69,33 

  Familjeföretag                     1   0,0015         0,01%   0,0015  0,00153     

0,05 

Error                              853  23,9344        91,78%  23,9344  0,02806 

Total                              857  26,0779       100,00% 

 
Source                             P-Value 

Regression                           0,000 

  Dividend per share % förändring    0,580 

  ROE                                0,000 

  Vinstförändring T=0                0,000 

  Familjeföretag                     0,816 

Error 

Total 

 

 

Model Summary 

 

       S   R-sq  R-sq(adj)    PRESS  R-sq(pred) 

0,167508  8,22%      7,79%  24,4195       6,36% 

 
Coefficients 

 

Term                                  Coef   SE Coef          95% CI          T-

Value 

Constant                           0,01743   0,00884  (  0,00009;   0,03478)     

1,97 

Dividend per share % förändring   -0,00553   0,00998  ( -0,02512;   0,01407)    -

0,55 

ROE                              -0,001348  0,000327  (-0,001990; -0,000707)    -

4,12 

Vinstförändring T=0                -0,2893    0,0347  (  -0,3575;   -0,2211)    -

8,33 

Familjeföretag 

  1                                 0,0027    0,0115  (  -0,0199;    0,0252)     

0,23 

 

Term                             P-Value   VIF 

Constant                           0,049 

Dividend per share % förändring    0,580  1,06 

ROE                                0,000  1,13 

Vinstförändring T=0                0,000  1,07 

Familjeföretag 

  1                                0,816  1,00 
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Regression Equation 

 

Familjeföretag 

0               Vinstförändring T=1 = 0,01743 -

 0,00553 Dividend per share % förändring 

                                      - 0,001348 ROE - 0,2893 Vinstförändring T=0 

 

1               Vinstförändring T=1 = 0,02011 -

 0,00553 Dividend per share % förändring 

                                      - 0,001348 ROE - 0,2893 Vinstförändring T=0 
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Regressionsanalys T=2: (Bilaga 3) 

 
Method 

 

Categorical predictor coding  (1; 0) 

Rows unused                   244 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source                              DF   Seq SS  Contribution   Adj SS   Adj MS  F-

Value 

Regression                           4   0,4660         1,87%   0,4660  0,11651     

3,52 

  Dividend per share % förändring    1   0,0724         0,29%   0,1045  0,10449     

3,16 

  ROE                                1   0,1674         0,67%   0,0820  0,08204     

2,48 

  Vinstförändring T=0                1   0,2069         0,83%   0,2081  0,20808     

6,29 

  Familjeföretag                     1   0,0193         0,08%   0,0193  0,01930     

0,58 

Error                              740  24,4826        98,13%  24,4826  0,03308 

Total                              744  24,9486       100,00% 

 

Source                             P-Value 

Regression                           0,007 

  Dividend per share % förändring    0,076 

  ROE                                0,116 

  Vinstförändring T=0                0,012 

  Familjeföretag                     0,445 

Error 

Total 

 

 

Model Summary 

 

       S   R-sq  R-sq(adj)    PRESS  R-sq(pred) 

0,181892  1,87%      1,34%  25,0366       0,00% 

 

 

Coefficients 

 

Term                                 Coef   SE Coef          95% CI         T-Value  

P-Value 

Constant                           0,0226    0,0103  (   0,0024;   0,0428)     2,20    

0,028 

Dividend per share % förändring   -0,0212    0,0119  (  -0,0447;   0,0022)    -1,78    

0,076 

ROE                              0,000589  0,000374  (-0,000145; 0,001324)     1,57    

0,116 

Vinstförändring T=0               -0,0975    0,0389  (  -0,1738;  -0,0212)    -2,51    

0,012 

Familjeföretag 

  1                                0,0102    0,0134  (  -0,0161;   0,0365)     0,76    

0,445 

 

Term                              VIF 

Constant 

Dividend per share % förändring  1,07 

ROE                              1,13 

Vinstförändring T=0              1,07 

Familjeföretag 

  1                              1,00 
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Regression Equation 

 

Familjeföretag 

0               Vinstförändring T=2 = 0,0226 -

 0,0212 Dividend per share % förändring 

                                      + 0,000589 ROE - 0,0975 Vinstförändring T=0 

 

1               Vinstförändring T=2 = 0,03284 -

 0,0212 Dividend per share % förändring 

                                      + 0,000589 ROE - 0,0975 Vinstförändring T=0 

 

 

 
 


