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Sammanfattning  
Inom finansiell ekonomi finns en seglivad teori om att utdelningsändringar innehåller 
information om framtida ekonomiska resultat. Aktiemarknaden reagerar i enlighet 
med teorin på så vis att aktiekursen stiger när utdelningen höjs, och tvärtom, vilket har 
dokumenterats i ett flertal studier. Bakom aktiemarknadens reaktion på den ändrade 
utdelningen borde det finnas ett positivt samband mellan utdelningsändringar och 
framtida ekonomiska resultat. Problemet är att förekomsten av ett sådant samband är 
högst tveksam; tidigare empiriska studier har trots flerfaldiga försök inte funnit 
övertygande argument för förekomsten av ett samband mellan utdelningsändringar och 
framtida ekonomiska resultat. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett positiv samband 
mellan utdelningsändringar och framtida resultat och lönsamhet. Det empiriska 
underlaget är företag på Nasdaq Stockholm under perioden 1999–2018. Sambandet 
eftersöks med hjälp av en regressionsmodell i vilken vi kontrollerar för det icke-linjära 
beteendeet hos resultat och lönsamhet. Vi finner ett par statistiskt signifikanta resultat 
som påvisar samband mellan sänkta utdelningar och framtida resultat och lönsamhet; 
dessa är dock så pass små att de saknar ekonomisk relevans. Vårt resultat är således i 
linje med tidigare empiriska studier och stödjer därmed inte teori om 
utdelningssignalering.  
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Abstract                                                                                                    
Within the area of corporate finance, there exists a persistent theory that revolves 
around the idea that changes in terms of corporate dividend may yield information 
regarding future financial results. The stock market is known to fluctuate in accordance 
with this theory by ways of indicating increased share prices in close correspondence 
to increased dividend, and vice versa, which has also been documented in several 
previous studies. This relation between the stock market’s reaction to the change in 
dividend should by all accounts point to a positive correlation between dividend 
changes and future financial results. Yet, this relation has to this point been proved to 
be highly doubtful. Previous empirical studies have not been able to find any 
convincing arguments that such a relationship exists. 

The purpose of this essay is to investigate if there in fact exists a relationship 
between dividend changes and future earnings and profitability. The empirical data for 
this study consists of the companies listed on the Nasdaq Stockholm during the period 
of 1999 to 2018. This proposed relationship has been investigated by the use of a 
regression model, in which we have examined the known non-linear behaviour of 
earnings and profitability. By this method we have found a few results of statistical 
significance that do seem to indicate a relation, between lowered dividend and future 
financial outcomes. However, while still statistically significant, these results are not 
economically significant. Our results are therefore considered to be in line with 
previous research and does not offer any further support for the proposed theory of the 
dividend signaling hypothesis.  
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1. Introduktion  
 

Aktörerna på en aktiemarknad har alla incitament att se till sitt eget bästa; motstridiga intressen 
finns representerade och investerare måste noga värdera vilken information de agerar på. I 
skrivande stund har Ekobrottsmyndigheten nyligen genomfört en gryningsräd på Swedbanks 
huvudkontor; det förekommer misstankar om att de har låtit sig utnyttjas för penningtvätt. På 
marknaden har aktien fallit och företagets värde har sjunkit med 85 miljarder kronor inom 
loppet av en månad. På årsstämman beslutades att utdelningen skulle höjas från 2018 års 
utdelning om 13:00 SEK till 14:20 SEK 2019. Totalt innebär det att nästan 16 miljarder kronor 
delas ut till aktieägarna (Swedbank 2019).1 Det kan te sig märkligt att ett företag som till synes 
är i kris väljer att höja utdelningen, men utdelningen kan vara ett viktigt verktyg i 
kommunikationen från företaget till investerarna. 

Teorin om att företag använder utdelningen för att kommunicera kallas teorin om 
utdelningssignalering (eng. dividend signaling hypothesis) och kan kortfattat beskrivas som att 
styrelsen använder utdelningsändringar för att signalera sina förväntningar om framtiden till 
utomstående. Det finns starkt empiriskt stöd för att signalen bekräftas av marknaden; en 
utdelningshöjning får ofta aktiekursen att stiga, och tvärtom (se kapitel 2). Bakom marknadens 
reaktion på den ändrade utdelningen borde det finnas ett positivt samband mellan 
utdelningsändringar och framtida ekonomiska resultat, men trots omfattande tidigare studier 
har något sådant samband inte bevisats. Inom området beskrivs stödet som finns för teorin som 
svagt, medan det emot beskrivs som starkt; till exempel beskriver Kalay och Lemmon området 
med följande ord “in short, there is little evidence that changes in dividends predict future 
changes in earnings” (2008, s. 43) och DeAngelo, DeAngelo och Skinner “Researchers have 
struggled to find evidence that dividend increases are reliable signals of future earning 
increases” (2008, s. 185) vilket ger en bild av hur uppfattningen är inom området.  

Trots att stödet för teorin betraktas som svagt beskrivs teorin om utdelningssignalering 
ofta som vedertagen, vilket Benartzi, Michaely och Thaler lyfter som ett bekymmer; de 
förklarar att “the idea that changes in dividends have information content remains the received 
wisdom in corporate finance” (1997, s. 1008), och ger exempel på kurslitteratur inom finansiell 
ekonomi som framställer teorin som sanning. Benartzi et al. förklarar vidare “Much less is 
known, however, about the actual realization of future earnings. Do earnings indeed increase, 
as the market seems to expect?” (1997, s. 1008) vilket belyser problemet med att sambandet 
som ska ligga till grund för marknadens reaktion inte har bevisats. 
 
 
1.1. Problematisering 

 
En förklaring till att teorin betraktas som vedertagen, trots att sambandet inte bevisats är att 
forskningen om marknadens reaktion på en utdelningsändring är så pass stark att den 
legitimerar teorin i sin helhet (Grullon, Michaely & Swaminathan 2002). Aktörerna på 
aktiemarknaden behandlar en utdelningsändring som att den för med sig information om 
företagets framtid som annars vore för marknaden okänd; en anledning till det är att de 

 
1 Någon utredning av företaget ännu inte har skett. Företaget ingår inte i studien.  
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misstänker asymmetrisk information, det vill säga ett marknadsmisslyckande som försvårar en 
korrekt prissättning av aktier och andra värdepapper. Det är önskvärt att värdepapper är korrekt 
prissatta eftersom felaktigt prissatta värdepapper medför att marknaden inte allokerar kapital 
optimalt; en vedertagen definition av en akties korrekta pris är nuvärdet av den framtida 
avkastningen,2 en aktievärderingsmodell som har fått stor genomslagskraft i Sverige (De Ridder 
2019).  

På en effektiv marknad ska marknadspriset av en aktie spegla dess korrekta värde; en 
svårighet med att prissätta aktier korrekt är att framtida värden aldrig är kända utan baseras på 
förväntningar. Det ligger i företagets intresse att aktien är värderad korrekt och om graden av 
informationsasymmetri på marknaden är hög har företaget incitament att minska den. Enligt 
teorin använder företaget utdelningen som en signal för att överbrygga informationsgapet till 
investerarna. 

Om aktiekursen stiger (sjunker) som en följd av att utdelningen stiger (sjunker) tyder det 
på att aktörerna på aktiemarknaden svarar på signalen och reviderar sina förväntningar om 
företagets framtid när utdelningen ändras; de reviderar sina förväntningar för att de tror att en 
påtaglig utdelningsändring bär på information som fundamentalt ändrar utsikterna för 
företagets framtida värde. Enligt Lintner (1956) vill styrelsen gärna hålla en jämn 
utdelningsnivå och kommer därför inte föreslå en höjd utdelning om de inte förväntar sig kunna 
bibehålla den. Utifrån det är det en korrekt reaktion att aktiekursen stiger (sjunker) som en följd 
av höjd (sänkt) utdelning, enligt ovan nämnda aktievärderingsmodell. I tidigare empiriska 
studier har det inte på ett övertygande sätt styrkts att något samband mellan utdelningsändringar 
och framtida ekonomiska resultat föreligger. Om sambandet inte förekommer på marknaden är 
reaktionen på signalen överdriven och kan medföra att företaget blir felvärderat; vilket utgör 
det grundläggande problemet som kan uppstå till följd av marknadens reaktion.   

Ett börsnoterat företags marknadsvärde är aktiepris  antal utestående aktier, en höjd 
utdelning med följden att aktiekursen stiger leder således till att marknadsvärdet på företaget 
ökar:  

       Utdelning   Förväntningar   Aktiekurs    Företagets marknadsvärde .             (1)  
 

Marknadsvärdet stiger med förväntningarna som följer en utdelningsändring. När företaget 
höjer utdelningen och aktiekursen stiger så stiger även marknadsvärdet, trots att ingen 
förändring skett i verksamheten. För att bibehålla utdelningsnivån i framtiden måste företaget 
ha tillgång till fria kassaflöden, vilka är beroende av företagets framtida ekonomiska resultat 
(Berk & DeMarzo 2016). Aktiebolagslagen 18:4 och 17:3 (SFS 2005:551) kräver att en 
värdeöverföring till aktieägarna är försvarlig och inte äventyrar bolagets förpliktelser; om 
företaget inte presterar som förväntat kommer utdelningen med tiden behöva sänkas. Företaget  

 
2 Det vill säga framtida utdelningar och det framtida försäljningspriset diskonterade till dagens värde (eng. 
dividend discount model), 
𝑃 =  ∑

𝐷𝑡

(1 + 𝑟𝑒)𝑡

∞

𝑡=1

. 
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är då övervärderat perioden innan aktiekursen korrigeras ned, eftersom företagets korrekta 
värde är alla dess projekts fria kassaflöden diskonterade till nuvärdet. Det fria kassaflödet beror 
av ekonomiska resultat:  
 
     Fritt kassaflöde=rörelseresultat – skatt + avskrivningar - rörelsekapital - invest. anläggningstillgångar. (2)     

 
Utifrån marknadens reaktion på den höjda utdelningen borde det gå att finna ett positivt 

samband mellan utdelningsändringar och företags framtida ekonomiska resultat. Om det går att 
påvisa ett samband så kan det vara lämpligt att använda sig av utdelningsändringar som en 
parameter vid prognoser om företags framtid. Om det däremot inte föreligger något samband 
mellan företagets utdelning och företagets framtida ekonomiska resultat kan den ändrade 
aktiekursen vara omotiverad.  

 
 

1.1.1.  Problemformulering  
 

Hur kan beslutet om ändrad aktieutdelning användas för att prognostisera framtida ekonomiska 
resultat? 

 
 

1.2. Syftet med studien  
 

Syftet med studien är att bidra till frågan om det föreligger ett samband mellan 
utdelningsändringar och framtida ekonomiska resultat. Trots att det råder osäkerhet om 
sambandet reagerar marknaden ofta som om utdelningsändringar tillför ny information om 
företagets reella värde. Frågan är viktig att undersöka eftersom den avgör om den förändrade 
aktiekursen som ofta följer en utdelningsändring är motiverad eller ej. Studien ämnar att bidra 
till kunskap om huruvida det är möjligt att använda tidigare utdelningsändringar som en 
parameter vid analys av företag. Vi undersöker företag på Nasdaq Stockholm under perioden 
1999–2018. 

För att problemet ska bli möjligt att undersöka väljer vi att definiera ekonomiska resultat 
som resultat och lönsamhet. Problemformuleringen blir operationaliserbar med hjälp av 
delfrågorna:  

 
• Finns det ett positivt samband mellan en ändrad utdelning och framtida resultat?  

 
• Finns det ett positivt samband mellan en ändrad utdelning och framtida lönsamhet?  

 
För tydlighetens skull och för att undvika missförstånd vill vi understryka att vi inte 

söker ett kausalt samband, det vill säga ett orsakssamband som skulle innebära att resultat- och 
lönsamhetsförändringar beror av ändrade utdelningar.  
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1.2.1. Studiens bidrag 
 
Det teoretiska stödet för ett samband är starkt, men det har i tidigare empiriska studier varit 
svårt att finna stöd för det. Tidigare studier har främst undersökt den amerikanska marknaden 
(se kapitel 2). Företag i USA ger i regel utdelning fler gånger per år, vilket har påtalats som ett 
problem i tidigare studier då det försämrar precisionen i variabeln för den årliga procentuella 
utdelningsändringen (Grullon, Michaely, Benartzi & Thaler 2005; Benartzi et al. 1997; Ham, 
Kaplan & Leary 2018). Ett precist mått för att mäta den årliga utdelningen är önskvärt för att 
på ett tillförlitligt sätt kunna undersöka det eventuella sambandet mellan ändrade utdelningar 
och framtida ekonomiska resultat. Syftet med vår studie är att bidra till de delar av teorin om 
utdelningssignalering som det råder osäkerhet om; genom att studera den svenska marknaden 
ges nya perspektiv till teorin eftersom svenska företag vanligen ger utdelning en gång per år, 
det skapar förutsättningar för en mer precis mätning av årlig utdelning.  
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2. Litteraturöversikt  
 

2.1. Teoretisk översikt  
 

Teorin om utdelningsutjämning uppmärksammar att företag sällan ändrar sin utdelning, trots 
att de har möjlighet att göra det när de vill (Lintner 1956). Lintner förklarar anledningen som 
att styrelsen föredrar en jämn utdelning och att de är av uppfattningen att även aktieägarna gör 
det; vilket medför att styrelsen endast föreslår en högre utdelning om de bedömer att den nya 
utdelningsnivån är genomförbar på lång sikt, vilket kräver ett framtida högre resultat. Lintner 
(1956) förklarar att en sänkt utdelning betraktas som en sista utväg av styrelsen; en drastisk 
åtgärd som inte görs om inte bedömningen är att det har betydelse för företagets framtid.  

Teorin om utdelningsutjämning ligger till grund för teorin om utdelningssignalering 
som är fundamentet för vår studie. Både starka och svaga företag har incitament att förstärka 
investerarnas tilltro till att just de kommer prestera bra, men endast de som tror på en ljus 
framtid kommer våga höja sin utdelning. Enligt teorin fungerar utdelningen som en signal från 
företaget till investerarna, vilken används för att korrigera det informationsgap som finns dem 
emellan (Bhattacharya 1979; Miller & Rock 1985; John & Williams 1985). Följden blir 
vanligen att aktörerna på marknaden agerar på den ändrade utdelningen och aktiepriset ändras; 
detta är väldokumenterat och antas bero av att det förekommer imperfekt information på 
marknaden (Charest 1978; Aharony & Swary 1980; Brickley 1983; Asquith & Mullins 1983; 
Healy & Palepu 1988; Bajaj & Vijh 1990). Teorin vilar på att utomstående inte kan särskilja 
tillgångarnas lönsamhet mellan olika företag, och enligt teorin sänder företaget medvetet en 
signal till aktieägarna med hjälp av utdelningen. Aharony och Swary förklarar detta med orden 
“Assuming that managers possess inside information about their firm's future prospects, they 
may use various signaling devices to convey this information to the public” (1980, s. 1).  

Det förekommer en asymmetri i marknadens reaktion då aktiekursförändringen tenderar 
att vara större vid sänkta utdelningar än vid höjda (Aharony & Swary 1980; Charest 1978; Al-
Yahyaee, Pham & Walter 2011), vilket vanligen förklaras med att människor är riskaverta. 
Riskaversion beskrivs med prospektteorin som förklarar att människor värderar förluster och 
vinster olika; det syftar till ovilja att ta risk på grund av att rädslan för förlust är starkare än 
viljan till vinst (Kahneman & Tversky 1979). Teorin beskrivs ofta med hjälp av figur 1 där 
lutningen för förlusten är brantare än för vinsten, vilket i ord skulle beskrivas som att människor 
är mer benägna till risk vid vinst än vid förlust, trots att det är ett irrationellt beteende.  

 
Figur 1. Prospektteorin, utformad efter Kahneman och Tversky (1979) 
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Inte enbart de starka företagen på marknaden har incitament att påverka investerare till 
att värdera dem högre, även svaga företag har det, vilket skapar osäkerhet på aktiemarknaden. 
År 2001 tilldelades George Akerlof Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels 
minne för sin forskning som presenteras i “The Market for lemons” (1970); Akerlof beskriver 
marknadsmisslyckanden som uppstår på till följd av att fullständig information saknas på 
marknaden. Begreppet market for lemons beskriver situationen för begagnade bilar i USA3 men 
är vedertaget för att beskriva marknader som har problem med ett snedvridet urval (eng. adverse 
selection). När en säljare har ett informationsövertag gentemot köparen blir konsekvensen att 
köparen inte är villig att betala ett lika högt belopp, eftersom hen inte kan säkerhetsställa 
produktens kvalité. Market for lemons kan översättas till aktiemarknaden där investerare inte 
har tillgång till samma information som företagets styrelse. Investeraren är riskavert och hen 
kan endast utgå från den information som finns tillgänglig offentligt. Osäkerhet på marknaden 
gör att betalningsviljan sjunker; styrelsen har incitament att minska informationsasymmetrin 
eftersom de vill att aktien ska vara korrekt värderad. Att föreslå en utdelningsändring kan tolkas 
som en signal från styrelsen eftersom endast en styrelse som själva tror på en starkare framtid 
kommer föreslå en höjd utdelningen (i enlighet med teorin om utdelningsutjämning); med det 
blir signalen trovärdig och informationsasymmetrin minskar. 

Beskrivet ovan är en imperfekt marknad med marknadsmisslyckanden; vilket går emot 
de antaganden om perfekta marknader som traditionell finansiell teori vilar på, och som format 
irrelevansteorin, där investeraren är indifferent i hur hen får avkastningen (Miller & Modigliani 
1961). Teorin säger att utdelningspolicy och kapitalstruktur inte har någon påverkan på 
företagets värde. Således skulle utdelningen inte heller ha något signalvärde och den skulle vara 
ett perfekt substitut med annan avkastning. Redan i sin artikel 1961 kunde dock Miller och 
Modigliani argumentera för att marknaden reagerar på ändringar i utdelningen.  

Som motpol till irrelevansteorin utvecklades bird-in-hand theory (Gordon 1963; Lintner 
1962). Enligt teorin är investerare riskaverta till sin natur och därför går det inte att likställa en 
säker utdelning idag med en framtida kapitalvinst, även om dessa har samma nuvärde. 
Investeraren är således inte indifferent och olika typer av avkastning är inte perfekta substitut. 
Ju längre fram i tiden avkastningen är beräknad desto mer riskfylld blir investeringen. 
Kapitaltillväxt är därför mer riskfyllt för investeraren än utdelning och en investerare bör välja 
utdelning framför kapitaltillväxt med motsvarande nuvärde. Med detta följer att företag som 
har en hög utdelning har ett högt värde vilket visar att aktiepriset är beroende av utdelningsnivån 
(Lintner 1962), detta står i kontrast till irrelevansteorin. Aktieägarna ska enligt teorin inte 
acceptera en sänkt utdelning även om det innebär en framtida ökad kapitalvinst, eftersom 
kapitalvinsten är förenad med högre risk (Gordon 1963; Lintner 1962). Enlig teorin måste ett 
företag som sänker sin utdelning kompensera investerarna med en premie för den högre risken. 
Teorin är namngiven efter talesättet “A bird in the hand is worth two in the bush” (Berk & 
DeMarzo 2016, s. 638).  

 
 

 
3 Lemon car = undermålig bil.  
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2.2. Empiriska studier som undersökt utdelningssignalering 
 

Teorin om utdelningssignalering har undersökts i tidigare empiriska studier med motstridiga 
slutsatser, se tabell 1. I linje med teorin om utdelningssignalering finner Nissim och Ziv (2001) 
att utdelningsändringar innehåller information om framtida ekonomiska resultat. De finner stöd 
för att en ändrad utdelning sänder signaler om högre resultat i framtiden, ett resultat som 
dessutom förväntas vara permanent. Nissim och Ziv (2001) kritiseras av Grullon et al.  (2005) 
som menar att Nissim och Zivs resultat inte är tillförlitligt på grund av antaganden de gjort i sin 
statistiska modell vid beräknandet av förväntat resultat respektive lönsamhet. På en 
konkurrensutsatt marknad har både resultat och lönsamhet egenskapen att de på sikt återgår mot 
medelvärdet (eng. mean reverting), vilket medför att resultat och lönsamhet till viss del är 
förutsägbara (Fama & French 2000). Anledningen till att resultat och lönsamhet dras mot 
medelvärdet är att konkurrensen på marknaden begränsar möjligheten till övervinster. Nya 
aktörer kommer göra inträde och marknaden kommer på sikt röra sig mot jämvikt mellan utbud 
och efterfrågan; omvänt sker det utträden om en marknad inte är lönsam. Det Nissim och Ziv 
(2001) inte har tagit hänsyn till i sin studie är att rörelsen inte är linjär. Fama och French (2000) 
förklarar att negativa- respektive stora avvikelser återgår mot medelvärdet fortare än positiva- 
respektive små avvikelser.  

Grullon et al. (2005) påpekar att den statistiska modell Nissim och Ziv (2001) använt är 
olämplig och förklarar att det Nissim och Ziv har gjort när de antagit linjäritet är att likställa 
med att utesluta en oberoende variabel. Grullon et al. (2005) visar i sin studie att det påstådda 
felet i Nissim och Zivs studie har påverkat resultatet; genom att använda en regressionsmodell 
framtagen av Fama och French (2000) finner Grullon et al. (2005) inget samband mellan 
ändrade utdelningar och framtida ekonomiska resultat. Grullon et al. framhåller att de får en 
högre justerad förklaringsgrad (21,01%) jämfört med Nissim och Ziv (11,73%) det första året. 
Detta förklarar Grullon et al. (2005) visar vikten av att kontrollera för icke-linjäriteten vid 
beräkningar av förväntad lönsamhet respektive resultat. 

En nyligen genomförd studie av Ham et al. (2018) påvisar ett samband mellan 
utdelningsändringar och framtida resultat för minst tre år efter ändringen; där sambandet är som 
starkast första året efter att utdelningen ändrats. Ham et al. (2018) använder samma 
regressionsmodell som Grullon et al. (2005), framtagen av Fama och French (2000), och tar 
därmed hänsyn till icke-linjäriteten i resultat och lönsamhet. Studien skiljer sig från de andra 
på så vis att Ham et al. (2018) genomför en eventstudie med utdelningsändringen som event 
och använder kvartal istället för räkenskapsår som tidsintervall (se kapitel 3). 

Ovan nämnda studier är genomförda på den amerikanska aktiemarknaden; Vieira och 
Raposo (2007) undersöker aktiemarknader i Europa men finner inga entydiga resultat som 
pekar på förekomsten av ett samband; i sin studie tar de hänsyn till icke-linjäriteten i resultat 
och lönsamhet. Vieira och Raposo finner tendenser till att sänkta utdelningar innehåller 
information om det första året efter ändringen i Storbritannien. De undersöker även franska och 
portugisiska aktiemarknaden men finner inte något stöd för att utdelningsändringar är positivt 
korrelerade med framtida ändringar i resultat.  
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Tabell 1. Översikt av tidigare empiriska studier 
Sammanfattning över tidigare studier som undersökt sambandet mellan utdelningsändringar och framtida 
ekonomiska resultat.  
Namn  År Titel Aktiemarknad Resultat  

Watts  1973 The information content of dividends 
  

USA 
1946–1968 

Inget samband  

DeAngelo  
DeAngelo  
Skinner  

1996 Reversal of fortune dividend signaling and the 
disappearance of sustained earnings growth  

USA 
1980–1987 

Inget samband  

Benartzi  
Michaely  
Thaler  

1997 Do changes in dividends signal the future or the 
past? 

USA 
1979–1991  

Inget samband   

Nissim  
Ziv   

2001 Dividend changes and future profitability  USA 
1963–1997 

Samband 

Grullon  
Michaely 
Benartzi  
Thaler  

2005 Dividend changes do not signal changes in 
future profitability  

USA 
1963–1997   

Inget samband  

Vieira  
Raposo   

2007 Signalling with dividends? The signalling 
effects of dividend change announcements: 
new evidence from Europe 

Europa 
1988(1994) –2002   

Inget samband  

Ham  
Kaplan  
Leary 

2018 Do dividends convey information about future 
earnings? 

USA  
1972–2015  

Samband  
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3. Forskningsdesign och metod  
3.1. Forskningsdesign - logiken bakom insamlandet av data 

 
Forskningsdesignen utformas för att säkerhetsställa att resultaten som erhålls kan besvara 
frågeställningen så tydligt som möjligt, “.. if the theory is true certain things should follow in 
the real world” (De Vaus 2006, s. 9); det innebär att om teorin om utdelningssignalering 
stämmer bör det gå att finna ett påvisbart samband. Teorin testas med hjälp av en retrospektiv 
panelstudie där samma företag jämförs med sig självt under flera år; det ger möjligheten att se 
förändringar och dra slutsaser både på aggregerad nivå och individuell nivå (De Vaus 2006), vi 
kommer dock endast se till resultatet på aggregerad nivå.  

Det är vanligt att studier skiljer i tidsintervall (De Vaus 2006); vanligt förekommande i 
tidigare studier vi har tagit del av är att studierna utgår från räkenskapsår, där nuvarande års 
resultat jämförs med framtida års resultat. Exempelvis använder Benartzi et al. (1997) och 
Grullon et al. (2005) sig av denna metod. Det finns en problematik i det tillvägagångssättet 
eftersom offentliggörande av utdelning kan ske vid flera tillfällen under året i USA. Det här 
påverkar den interna validiteten negativt eftersom företagen inte blir jämförbara; företag som 
ändrar utdelningen i januari är inte jämförbara med företag som ändrar utdelningen i december 
(Ham et al. 2018). Den interna validiteten är viktig för att kunna dra entydiga slutsatser utifrån 
resultatet (De Vaus 2006). Ham et al. (2018) uppmärksammar problematiken och menar att 
tillvägagångssättet är bristfälligt; istället argumenterar Ham et al. (2018) för att frågan bör 
undersökas med en eventstudie där offentliggörandet av utdelning är eventet. Tidsskalan blir 
kortare eftersom Ham et al. (2018) jämför kvartalen innan och kvartalen efter offentliggörandet 
av utdelningsändringen, på så vis isoleras eventet vilket stärker reliabiliteten.  

I motsats till Ham et al. (2018) väljer vi att använda årsdata; anledningen är att en 
eventstudie kräver kvartalsdata vilket inte varit möjligt för de företag som inte längre är 
börsnoterade. Valet att prioritera inaktiva företag motiveras dels av att det är viktigt för studiens 
reliabilitet att resultatet inte påverkas av när datan samlats in. Dels är det viktigt för att undvika 
ett skevt urval (eng. survivor bias); i vårt fall eftersom vi undersöker om utdelningsändringar 
innehåller information om företagets framtid, och företagets fortlevnad är beroende av dess 
ekonomiska resultat. Det är således en förutsättning att urvalet innehåller företag som har 
försatts i konkurs eller av annan anledning inte längre är börsnoterade för att resultatet inte ska 
bli missvisande. Att undvika skevhet i urvalet är viktigt för att stärka studiens externa validitet, 
det vill säga för att resultatet ska gå att generalisera till populationen (De Vaus 2006). Problemet 
som uppstår till följd av att vi väljer årsdata hanterar vi genom att exkludera företag med brutna 
räkenskapsår ur urvalet. Enligt Nasdaqs regelverk är företag tvingade att offentliggöra 
utdelningsförslag senast två månader efter räkenskapsårets slut, i samband med 
bokslutskommunikén (Nasdaq Stockholm 2019). Genom att begränsa urvalet till företag med 
kalenderår som räkenskapsår isoleras offentliggörandet till senast den sista februari varje år, se 
figur 2; tillvägagångssättet gör det möjligt för oss att använda årsdata utan att göra avkall på 
validiteten.  
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Figur 2. Tidslinje över resultat, lönsamhet och offentliggörandet av företagets utdelning 
 

Vi använder styrelsens förslag om utdelning som händelse eftersom bolagsstämman 
sällan frångår styrelsens förslag; enligt 18:1 ABL (SFS 2005:551) får inte stämman besluta om 
en högre utdelning än vad styrelsen föreslagit, och att sänka utdelningen är sällan önskvärt av 
bolagsstämman. Kunskapen om när utdelningen offentliggörs gör det möjligt för oss att 
behandla det året som år 1 (se figur 2). Nissim och Ziv (2001) definierar åren på ett liknande 
sätt, de tillskriver utdelning som betalas ut första kvartalet år 𝝉 +1 till året 𝝉. Detta kritiseras i 
Grullon et al. (2005). Som menar följande:  
 

This approach is inappropriate, because it artificially strengthens the relation 
between dividend changes in year 𝝉 and the earnings changes in year 𝝉 + 1. The 
reason for this is that the dividend changes in the first quarter of year 𝝉 + 1 already 
contain partial information about the earnings changes in year 𝝉 + 1. 

(Grullon et al. 2005, s. 1662) 
 

Problemet som Grullon et al. (2005) belyser påverkar inte vår studie eftersom företagen i 
Sverige offentliggör utdelningar en gång per år; till skillnad från i USA där det vanligtvis är en 
högre frekvens av både offentliggörande och utbetalning av utdelning. I Sverige borde 
utdelningen år 2 således inte innehålla information om resultatet år 2, utan enbart information 
om resultatet år 1.  

Vi väljer att analysera resultatet och lönsamheten under tre år efter utdelningsändringen. 
Det är i linje med Ham et al. (2018) och ett år mer än Nissim och Ziv (2001) och Grullon et al. 
(2005) valt att analysera; baserat på det bedömer vi att tre år är en rimlig tidsperiod för vår 
studie, eftersom det ger oss möjligheten att se om det finns några ihållande effekter. 
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3.2. Variabler  
 

Teorin om utdelningssignalering har formats successivt baserat på andra teorier och tidigare 
studier; det medför att ingen entydig förklaring av vilka variabler som bör undersökas existerar. 
I enlighet med Grullon et al. (2005) väljer vi att undersöka företagets resultat och lönsamhet. 
Vi använder nyckeltalen EBITDA som är företagets resultat innan ränta, skatt, av- och 
nedskrivningar som mått för resultat (eng. earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization), och ROA som är avkastning på tillgångar som mått för lönsamhet (eng. return 
on assets). Det går att argumentera för att EBIT skulle vara ett mer motiverat mått än EBITDA, 
eftersom avskrivning är en kostnad för kapitalförslitningen i företaget som faller bort när vi 
använder EBITDA. Vi väljer ändå att använda variabeln EBITDA eftersom den används i flera 
tidigare studier.  

Valet av ROA som lönsamhetsmått framför ROE (eng. return on equity) beror främst av 
att det är ett stabilt mått som inte påverkas av kapitalstrukturen, det är även det mått som 
används av Grullon et al. (2005). De beroende variablerna omarbetas för att bli 
operationaliserbara. Resultatet mäts som differensen mellan EBITDA år 𝜏 och år 𝜏 − 1, skalat 
med bokfört värde av eget kapital,  𝐸𝜏−𝐸𝜏−1

𝐵−1
. Lönsamheten mäts som differensen mellan ROA år 

𝜏 och år 𝜏 − 1, 𝑅𝑂𝐴𝜏 − 𝑅𝑂𝐴𝜏−1, i linje med Grullon et al. (2005). 
Av variabeln EBITDA framgår vikten av att korrigera variabeln för storleken på 

företagen (se tabell 2, kapitel 3.4); storleksskillnaderna bidrar till att EBITDA-observationerna 
uppvisar en asymmetrisk fördelning, vilket utläses av den stora differensen mellan medelvärdet 
och medianen. Fördelningen förbättras avsevärt för  𝐸𝜏−𝐸𝜏−1

𝐵−1
.  

Den oberoende variabeln som är av intresse för oss är utdelningsändringen, Δ𝐷𝑖𝑣1, vilken 
definieras som: 𝐷1−𝐷0

𝐷0
, där 𝐷1 är utdelningen år 1 och 𝐷0 är utdelningen året dessförinnan. I 

regressionen ingår även kontrollvariablerna CE och DFE, som presenteras närmare i kapitel 
3.4.1. I en modell med flera oberoende variabler finns risken för multikollinearitet, det vill säga 
att de oberoende variabler är högt korrelerade med varandra. Modellen kan då inte särskilja 
effekterna från de oberoende variablerna vilket resulterar i en hög men missvisande 
förklaringsgrad. Vi har testat de oberoende variablerna för multikollinearitet och funnit att de 
var lågt korrelerade med varandra, se bilaga 3 för regressionsdiagnostik där även 
heteroskedasticitet diskuteras.  

 
 

3.3. Datainsamling  
 

Studien baseras på sekundärdata från databasen Thomson Reuters Eikon (hädanefter Eikon). 
Vi väljer att använda sekundärdata för att få data av hög kvalitét trots den begränsade tidsram 
vi har till vårt förfogande. Genom att använda sekundärdata har vi möjlighet att studera fler 
företag under en längre tidsperiod än vad vi annars hade haft; det förstärker den externa 
validiteten eftersom det ger möjligheten till ett mer representativt urval för populationen (De 
Vaus 2006). Ytterligare en fördel med att använda sekundärdata är att problem rörande 
reaktiviteten minskar; det hade varit ett bekymmer om vi var hänvisade till att fråga företrädare 
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för respektive företag för att få information, eftersom hen kan påverkas av vetskapen om att 
informationen ska ingå i en studie. Att använda sekundärdata medför även nackdelar, materialet 
är obekant och möjligheterna att kontrollera datans kvalité är begränsad (Bryman & Bell 2013). 
För oss uppstår problem till följd av att Eikon inte är svenskt, det kan således förekomma fel i 
datan på grund av att databasen inte är konstruerad efter svensk redovisningsstandard. För att 
minska risken att detta påverkar studien negativt har vi gjort slumpmässiga kontroller bland 
observationerna, och jämfört dessa mot aktuella företags årsredovisningar; det är viktigt för 
reliabilitet att variablerna mäter vad som är avsett. Se bilaga 4 för närmare beskrivning av datan 
som samlats in från Eikon.   

I Eikon är extrautdelningar redan inkluderade i variabeln för den årliga utdelningen 
vilket gör att eventuella extrautdelningar även inkluderas i vår variabel ∆𝐷𝑖𝑣, det är rimligt 
eftersom även extrautdelning är värdeöverföring till aktieägarna. Det finns dock en risk att 
extrautdelningen påverkar resultatet på ett icke-önskvärt sätt om signalvärdet i den inte är 
samma som i ordinarie utdelning. Extrautdelningen kan då få utdelningsändringen att se större 
ut än vad den i realiteten är; vi har hanterat detta genom att winsorizea vid 5:e och 95:e 
percentilen, vilket innebär att de värden som är högre än 95:e percentilen justerats ned och de 
värden som är lägre än den 5:e percentilen justerats upp. Ytterligare en faktor som kan påverka 
variabeln är aktiesplittar, en aktiesplit är en åtgärd som ändrar antalet utestående aktier och 
därmed påverkar utdelningen per aktie (De Ridder 2019). I Eikon är variabeln för den årliga 
utdelningen justerad för aktiesplittar vilket gör att studiens validitet inte påverkas av 
aktiesplittar. 

 
 

3.3.1. Urval och kravspecifikation för data 
 
Vi använder ett populationsurval som omfattar data från samtliga företag på Nasdaq Stockholm; 
datan bearbetas för att bli representativ för vår studie, tillvägagångssättet gör att vi kan dra 
slutsatser utifrån samma förutsättningar som om urvalet hade varit slumpmässigt. Tidigare har 
nämnts att företagen måste använda kalenderår som räkenskapsår och att urvalet innefattar såväl 
aktiva som inaktiva företag, för att undvika survivor bias (se kapitel 3.1). Ytterligare ett krav är 
att företagen måste rapportera sin finansiella information i svenska kronor. Det hade varit 
möjligt att räkna om valutan till svenska kronor med hjälp av tidigare valutakurser men vi väljer 
att avstå från det; för det första medför det en risk att försämra reliabiliteten i och med att det 
är många år tillbaka och informationen kan vara inkorrekt. För det andra kan företag som 
rapporterar i utländsk valuta medföra en skevhet i urvalet då utländska aktieägare av 
skattemässiga skäl tenderar att ha andra avkastningspreferenser än inhemska (Dahlquist & 
Robertsson 2001); följden blir att företagen inte blir jämförbara och därmed inte representativa 
vilket försämrar den interna validiteten. Vidare exkluderas företag som är finansiella 
institutioner baserat på Eikons branschdefinition. Det är praxis att dessa företag utesluts och 
samtliga studier som vi har tagit del av har gjort detta. Anledningen är att finansiella företag 
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omfattas av ett annat regelverk än övriga företag. Sammanfattningsvis utgör följande punkter 
kravspecifikationerna som formar urvalet: 
 

 
1. Företagets finansiella data finns tillgänglig i databasen Eikon. 
2. Företaget har haft minst 3 sammanhängande utdelningar mellan åren 1999 och 2018. 
3. Företaget rapporterar sin finansiella information i svenska kronor. 
4. Företaget är inte en finansiell institution, vi exkluderar företag som tillhör någon av 

följande sektorer: bank och finansiell service utifrån Eikons branschindex.  
5. Företaget använder kalenderår som räkenskapsår. 

 
Det slutgiltiga urvalet utgör vårt stickprov som består av ca 2000 observationer, se tabell 2. 
Företagen som exkluderats ur studien med anledning av ovan nämnda kriterier listas i bilaga 5.  

 
 
3.4. Metod för analys  

 
För att analysera datan används en regressionsmodell, framtagen av Fama och French (2000), 
som presenteras närmare nedan. Modellen har använts i flera tidigare studier med ett högt 
förklaringsvärde, exempelvis Grullon et al. (2005) och Vieira och Raposo (2007). 
Regressionsanalys används för att undersöka om förändringen i en variabel kan beskrivas med 
förändringen i en annan variabel. Regressionen beräknas i flera steg i Microsoft Excel. Utifrån 
regressionen får vi kännedom om intercept, koefficienter och justerad förklaringsgrad (𝑅2); 
förklaringsgraden visar hur mycket av förändringen av den beroende variabeln som förklaras 
av de oberoende variablerna. Vi använder den justerade förklaringsgraden eftersom den är mer 
tillförlitlig när regressionen har flera oberoende variabler (Triola 2015). Regressionen ger oss 
även information om t-statistika och p-värden, som används för statistisk inferens.  

För att möjliggöra slutsatser om populationen baserat på stickprovet krävs 
normalfördelning (Triola 2015). I tabell 2 kan vi avläsa att observationerna uppvisar en 
någorlunda symmetrisk fördelning, men även då fördelningen är asymmetrisk är det möjligt att 
approximera normalfördelning med ett stort stickprov; vanligtvis betraktas N >30 som ett stort 
stickprov. Det är således möjligt för oss att approximera normalfördelning eftersom vårt 
stickprov uppvisar N≫30; se bilaga 1 för en närmare beskrivning av fördelningen och 
normalapproximation. Utifrån antagandet om approximativt normalfördelad t-statistika testar 
vi signifikansen hos koefficienterna där 1%-nivån motsvarar t>2,5758, 5%-nivån t>1,96 och 
10%-nivån t>1,6449.  

Sammanfattningsvis är det möjligt för oss att dra nytta av normalfördelningens fördelar 
tack vare både fördelningen av variablerna och storleken på stickprovet. 
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Tabell 2. Deskriptiv statistik 
Tabellen visar deskriptiv statistik över Δ𝐷𝑖𝑣, EBITDA, 𝐸𝜏−𝐸𝜏−1

𝐵−1
, B, ROA och 𝑅𝑂𝐴𝜏 − 𝑅𝑂𝐴𝜏−1, för 𝜏 = 1. EBITDA 

och ROA baseras på obearbetad data. Det empiriska underlaget är företag på Nasdaq Stockholm under perioden 
1999–2018. Δ𝐷𝑖𝑣 visar utdelningsändringar fördelade på ökningar, minskningar och oförändrade. Variablerna 
Δ𝐷𝑖𝑣, 𝐸𝜏−𝐸𝜏−1

𝐵−1
 och 𝑅𝑂𝐴𝜏 − 𝑅𝑂𝐴𝜏−1, är winsorizeade vid 5:e och 95:e percentilen eftersom urvalet innehöll många 

extremvärden (exempelvis var maxvärdet för Δ𝐷𝑖𝑣 1275%). Tabellen anger medelvärde (μ), standardavvikelse 
(), antal observationer (N) och min-, median- och maxvärde för stickprovet. EBITDA och B är avrundade till 
tusental.  

 Medelvärde Std. av N Min Median Max 

ΔDiv  16,45% 32,5% 1914 -42,5% 9,5% 100% 

Minskningar 
  Div 

-33,7% 11,2% 209 -42,5% -40% -0,93% 

Ökningar 
  Div 

86% 17,7% 1214 0,66% 100% 100% 

Oförändrade 0% 0% 501 0% 0% 0% 

EBITDA 2 440 000 SEK 5 876 000 SEK 2122 -29 777 000 SEK 381 000 SEK 51 691 000 SEK 

𝐸𝜏 − 𝐸𝜏−1

𝐵−1
 

 

2,92% 12,19% 1924 -22,57% 2,86% 27,95% 

B 8 416 000 SEK 19 110 000 SEK 2120 -5 611 000 SEK  1 389 000 SEK 146 525 000 SEK 

ROA 8% 7,62% 2016 -44,53% 7,41% 128,42% 

𝑹𝑶𝑨𝝉 − 𝑹𝑶𝑨𝝉−𝟏 -0,35% 4,13% 1912 -9,81% 0% 7,66% 

 
 

I tabell 2 ser vi att stickprovet innehåller fler utdelningshöjningar än 
utdelningssänkningar; utifrån teorin om utdelningsutjämning är det rimligt att populationen ser 
ut så, och det betraktas inte som ett problem i andra studier som undersöker utdelningsändringar 
(exempelvis Michaely, Thaler & Womack 1995; Nissim & Ziv 2001; Grullon et al. 2005). 

 
 

3.4.1. Modellspecifikation 
 

Som nämnts i kapitel 2.2 om tidigare studier rör sig lönsamheten och resultatet på sikt mot 
medelvärdet (eng. mean reverting). Det innebär att resultat och lönsamhet till viss del är 
förutsägbara (Fama & French 2000). Olika studier har tagit hänsyn till detta på olika sätt; 
Nissim och Ziv (2001) gör antagandet att rörelsen är linjär medan Grullon et al. (2005) med 
stöd av Fama och French (2000) hävdar att den är icke-linjär. För att få ett tillförlitligt resultat 
väljer vi att använda modellen framtagen av Fama och French (2000) med vissa justeringar. 
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Samma statistiska modell används för både resultatet (EBITDA) och lönsamheten (ROA). 
Nedan presenterar vi modellen som den ser ut för resultatet och förklarar därefter vilka 
förändringar vi gör för lönsamheten. Ekvationen för regressionen är:  

 
𝐸𝜏 − 𝐸𝜏−1

𝐵−1
= 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐷𝑃𝐶1 × ∆𝐷𝑖𝑣1 + 𝛽1𝑁𝐷𝑃𝑁1 × ∆𝐷𝑖𝑣1 + (𝛾1 + 𝛾2𝑁𝐷𝐹𝐸𝐷 × 𝛾3𝑁𝐷𝐹𝐸𝐷 × 𝐷𝐹𝐸1 

+ 𝛾4𝑃𝐷𝐹𝐸𝐷 × 𝐷𝐹𝐸1) × 𝐷𝐹𝐸1 + (𝜆1 + 𝜆2𝑁𝐶𝐸𝐷 + 𝜆3𝑁𝐶𝐸𝐷 × 𝐶𝐸1 + 𝜆4𝑃𝐶𝐸𝐷 × 𝐶𝐸1) × 𝐶𝐸1 + 𝜀, 
 
där den beroende variabeln visar skillnaden i resultat mellan år 𝜏 och 𝜏 − 1, skalat med bokfört 
värde av eget kapital. ∆𝐷𝑖𝑣 är årlig procentuell förändring i utdelning. Den första parentesen är 
till för att fånga upp att negativa avvikelser rör sig fortare mot medelvärdet än positiva. DFE är 
en kontrollvariabel som beräknas som differensen mellan avkastningen på eget kapital och den 
förväntade avkastningen på eget kapital; vi använder medianen som mått på den förväntade 
avkastningen på eget kapital. Den andra parentesen är till för att fånga upp att stora avvikelser 
återgår mot medelvärdet fortare än små avvikelser. CE är en kontrollvariabel som definieras 
𝐸0−𝐸−1

𝐵−1
 och gör att regressionen samvarierar med tidigare värden av sig själv. Det går att tolka 

ekvationen som att parenteserna motsvarar koefficienterna för DFE respektive CE. Återstående 
variabler är dummyvariabler som antar värdet 1 eller 0, dessa presenteras i tabell 3. I linje med 
Fama och French (2000) omarbetas ekvation 3 till nedanstående för att bli operationaliserbar: 

 
𝐸𝜏 − 𝐸𝜏−1

𝐵−1
= 𝛽0 + 𝛽1𝑃 × 𝐷𝑃𝐶1 × ∆𝐷𝑖𝑣1 + 𝛽1𝑁 × 𝐷𝑃𝑁1 × ∆𝐷𝑖𝑣1 + 𝛽2 × 𝐷𝐹𝐸1 + 𝛽3 × 𝑁𝐷𝐹𝐸 

+ 𝛽4 × 𝑆𝑁𝐷𝐹𝐸 + 𝛽5 × 𝑆𝑃𝐷𝐹𝐸 + 𝛽6 × 𝐶𝐸 + 𝛽7 × 𝑁𝐶𝐸 + 𝛽8 × 𝑆𝑁𝐶𝐸 + 𝛽9 × 𝑆𝑃𝐶𝐸 + 𝜀, 
 

de nytillkomna variablerna NDFE, SNDFE, SPDFE, NCE, SNCE och SPCE beräknas utifrån ekvation 3 
som är den matematiska definitionen av regressionsmodellen, se tabell 4 för närmare 
specifikation av hur dessa beräknas. Ekvationen för regressionen för lönsamheten är: 

 
 𝑅𝑂𝐴𝜏 − 𝑅𝑂𝐴𝜏−1 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃 𝐷𝑃𝐶1 × ∆𝐷𝑖𝑣1 + 𝛽1𝑁 𝐷𝑃𝑁1 × ∆𝐷𝑖𝑣1 + (𝛾1 + 𝛾2𝑁𝐷𝐹𝐸𝐷 × 𝛾3𝑁𝐷𝐹𝐸𝐷 × 𝐷𝐹𝐸1 

+𝛾4𝑃𝐷𝐹𝐸𝐷 × 𝐷𝐹𝐸1) × 𝐷𝐹𝐸1 + (𝜆1 + 𝜆2𝑁𝐶𝐸𝐷 + 𝜆3𝑁𝐶𝐸𝐷 × 𝐶𝐸1 + 𝜆4𝑃𝐶𝐸𝐷 × 𝐶𝐸1) × 𝐶𝐸1 + 𝜀, 
 

regressionsmodellen och tillvägagångssättet för lönsamheten är detsamma som för resultatet, 
exakta definitioner redovisas i tabell 3. 

Regressionsresultatet ger estimerade värden för koefficienterna där framförallt 𝛽1𝑃 och 
𝛽1𝑁  är av intresse. Om 𝛽1𝑃 är statistiskt signifikant innebär det att det finns ett statistiskt 
säkerställt samband mellan utdelningshöjningar och framtida resultat eller lönsamhet. Om 𝛽1𝑁 
är statistiskt signifikant innebär det att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan 
utdelningssänkningar och framtida resultat eller lönsamhet. 

 
 
 
 
 

 

(3) 

(4) 

(
5) 

(5) 
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Tabell 3. Definitioner av variabler i regressionen 
Beroende variabler 𝐸𝜏 − 𝐸𝜏−1

𝐵−1
 Skillnaden i EBITDA år 𝜏 och 𝜏 − 1 skalat med bokfört värde av eget 

kapital. 

 𝑅𝑂𝐴𝜏 − 𝑅𝑂𝐴𝜏−1 Skillnaden i ROA år 𝜏 och 𝜏 − 1. 

Oberoende variabler Δ𝐷𝑖𝑣 Förändringen av utdelning: Δ𝐷𝑖𝑣1 = 𝐷1−𝐷0

𝐷0
   𝐷1 är utdelningen år 1 

och 𝐷0 är utdelningen året dessförinnan.  

 DFE För resultatet: ROE- E[ROE].  
För lönsamheten: 𝑅𝑂𝐴 − 𝐸[𝑅𝑂𝐴].  
 
Förväntade värden 𝐸 definieras som medianen. Fama och French 
(2000) definierar dessa förväntade värden på ett annat sätt.   

 CE För resultatet: 𝐸0−𝐸−1

𝐵−1
.  

För lönsamhet: 𝑅𝑂𝐴0 − 𝑅𝑂𝐴−1. 
 
CE gör att regressionen samvarierar med tidigare värden av sig själv.  

Dummyvariabler DPC (DPN) Dummyvariabel som antar värdet 1 då förändringen av utdelningen är 
positiv (negativ), annars antar den värdet 0.  

 PDFED (NDFED) Dummyvariabel som antar värdet 1 om DFE är positiv (negativ), 
annars 0. 

 PCED (NCED) Dummyvariabel som antar värdet 1 om CE är positiv (negativ), annars 
0. 

 
 

Tabell 4. Definitioner av variabler i ekvation 4  
Variablerna beräknas utifrån ekvation 3. 𝛽3 , 𝛽4  och 𝛽5mäter icke-linjäriteten i justeringshastigheten (eng. speed 
of adjustment) till det förväntade värdet. 𝛽7 , 𝛽8 och 𝛽9   mäter icke-linjäriteten i autokorrelationen för förändringar 
i den beroende variabeln (Fama & French 2000).  

Variabel  Definition   𝛽 − 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

𝑁𝐷𝐹𝐸 𝑁𝐷𝐹𝐸𝐷 ∗  𝐷𝐹𝐸 Negativa avvikelser från det förväntade värdet 𝛽3  

𝑆𝑁𝐷𝐹𝐸 𝑁𝐷𝐹𝐸𝐷 ∗  𝐷𝐹𝐸2  Negativa avvikelser från det förväntade värdet i 
kvadrat 

𝛽4  

𝑆𝑃𝐷𝐹𝐸 𝑃𝐷𝐹𝐸𝐷 ∗  𝐷𝐹𝐸2  Positiva avvikelser från det förväntade värdet i 
kvadrat 

𝛽5 

𝑁𝐶𝐸 𝑁𝐶𝐸𝐷 ∗ 𝐶𝐸 Negativa förändringar  𝛽7  

𝑆𝑁𝐶𝐸 𝑁𝐶𝐸𝐷 ∗ 𝐶𝐸2 Negativa förändringar i kvadrat  𝛽8  

𝑆𝑃𝐶𝐸 𝑃𝐶𝐸𝐷 ∗ 𝐶𝐸2 Positiva förändringar i kvadrat  
 

𝛽9  
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4. Resultat och analys  
 

Frågeställningen som ligger till grund för denna studie är huruvida det förekommer ett positivt 
samband mellan en ändrad utdelning och framtida ekonomiska resultat; problemet undersöks 
genom en regressionsmodell där vi är intresserade av hur den oberoende variabeln, Div, 
samvarierar med resultat respektive lönsamhet. Regressionen ger oss koefficienterna, och det 
är den positiva- respektive negativa koefficienten för Div som är av intresse; de betecknas  
𝛽1𝑃 respektive 𝛽1𝑁 i tabell 5, tabell 8 och tabell 10. Vi undersöker i första hand om en 
koefficient är statistiskt signifikant; likt Grullon et al. (2005) betraktas koefficienter på 1%, 5% 
och 10% signifikansnivå som statistiskt signifikanta. Därefter undersöks om de statistiskt 
signifikanta sambanden har någon ekonomisk betydelse, det vill säga någon ekonomisk 
signifikans. Vi eftersöker först ett samband mellan en utdelningsändring och framtida resultat; 
sedan ett samband mellan en utdelningsändring och framtida lönsamhet. Kapitlet avslutas med 
att studiens resultat sätts i relation till teori och tidigare studier.  
 
 
4.1. Finns det ett positivt samband mellan en utdelningsändring och framtida resultat?  
 
I tabell 5 avläses att förklaringsgraden är 38,3% första året efter utdelningsändringen; den 
sjunker nästkommande år till 7,9%, och sjunker sedan ytterligare år tre till 1,6%. 
Förklaringsgraden visar hur mycket av förändringen i den beroende variabeln som kan förklaras 
av variationen i de oberoende variablerna; det är således rimligt att den sjunker eftersom den 
beroende variabeln tidsmässigt rör sig längre ifrån de oberoende variablerna, och därmed 
förklarar mindre och mindre. Av 𝛽1𝑃 i tabell 5 utläses att vi inte finner något samband mellan 
höjd utdelning och framtida resultat varken första, andra eller tredje året efter att utdelningen 
ändrats. Inte heller kan vi finna något samband mellan sänkt utdelning (𝛽1𝑁) och framtida 
resultat första året  (𝜏 = 1).  

Två år efter en sänkt utdelning finner vi ett positivt samband mellan ändrad utdelning 
och resultat. Tabell 5 visar att 𝛽1𝑁 är 0,049 vid 𝜏 = 1. Sambandet är statistiskt signifikant på 
10 procentsnivån; det är således statistiskt säkerställt att 𝛽1𝑁 ≠ 0, det vill säga att det finns ett 
samband mellan sänkt utdelning och förändringen i resultat två år efter sänkningen. 
Koefficienten har p-värdet 0,074 vilket visar sannolikheten att få minst det observerade värdet 
även om inget samband existerar, det vill säga risken för felbeslut.  

Tre år efter en sänkt utdelning visar tabell 5 ett negativt samband mellan sänkt utdelning 
och resultat. 𝛽1𝑁 för 𝜏 = 2 är -0,058; sambandet är statistiskt säkerställt på 5 procentsnivån. 
Risken för felbeslut visas av koefficientens p-värde som är 0,045.  
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Tabell 5. Regressionsresultat för resultatförändringar 
Tabellen visar förändringen av resultatet 1, 2 och 3 år efter en utdelningsändring, när vi kontrollerar för det icke-linjära 
mönstret hos det förväntade resultatet. Företagen är eller har varit börsnoterade på Nasdaq Stockholm under perioden 
1999–2018. Urvalet består av 1924 observationer 𝜏 = 1, 1788 observationer 𝜏 = 2 och 1644 observationer 𝜏 = 3. Den 
beroende variabeln är differensen mellan EBITDA år 𝜏 och 𝜏 − 1 skalat med bokfört värde av eget kapital år -1. 𝛽0 är 
interceptet. 𝛥Div är årlig procentuell utdelningsändring. 𝛽1𝑃 och 𝛽1𝑁 är koefficienter för positiv respektive negativ 
ändring av utdelningen. DPC (DPN) är lika med 1 då utdelningsändringen är positiv (negativ), annars 0. 𝛾1är ett 
intercept. Koefficienten 𝛾2visar negativ förändring i DFE. Koefficienterna 𝛾3 och 𝛾4 visar negativ respektive positiv 
förändring i DFE skalat med storleken på DFE. DFE beräknas som ROE- E[ROE]. PDFED (NDFED) är lika med 1 
om DFE är positiv (negativ), annars 0. 𝜆1är ett intercept. Koefficienten 𝜆2visar negativ förändring i CE. Koefficienten 
𝜆3och 𝜆4 visar negativ respektive positiv förändring i CE skalat med storleken på CE. CE beräknas som 𝐸0−𝐸−1

𝐵−1
. 

Regressionsmodellen är utformad efter Fama och French (2000). Variablerna är winsorizade vid 5% och 95%. För att 
testa om resultatet är robust utförs regressionen även med obearbetad data. Statistisk signifikans betecknas med *** 
för 1% , ** för 5%, * för 10%. 

𝐸𝑡 − 𝐸𝑡−1

𝐵−1
=  𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐷𝑃𝐶1 × 𝛥𝐷𝑖𝑣1  + 𝛽1𝑁𝐷𝑃𝑁1 × Δ𝐷𝑖𝑣1 +  (𝛾1 + 𝛾2𝑁𝐷𝐹𝐸𝐷 × 𝛾3𝑁𝐷𝐹𝐸𝐷 × 𝐷𝐹𝐸1 

+𝛾4 𝑃𝐷𝐹𝐸𝐷 × 𝐷𝐹𝐸1) ×  𝐷𝐹𝐸1 +  (𝜆1 + 𝜆2𝑁𝐶𝐸𝐷 + 𝜆3𝑁𝐶𝐸𝐷 ×  𝐶𝐸1 + 𝜆4𝑃𝐶𝐸𝐷 × 𝐶𝐸1)  ×  𝐶𝐸1 + 𝜀 

 Koefficient 𝜏 = 1 
(p-värde)  

Koefficient 𝜏 = 2  
(p-värde)  

Koefficient 𝜏 = 3 
(p-värde)  

𝛽0  0,023*** 
( < 0,001) 

0,017** 
(0,025) 

0,026*** 
(0,002) 

𝛽1𝑃 0,009 
(0,304) 

0,003 
(0,801) 

-0,008 
(0,506) 

𝛽1𝑁 -0,004 
(0,842) 

0,049* 
(0,074) 

-0,058** 
(0,045) 

𝛾1 1,004*** 
( < 0,001) 

0,036 
(0,857) 

-0,597*** 
(0,005) 

𝛾2 -0,290 
(0,298) 

-0,292 
(0,415) 

0,442 
(0,25) 

𝛾3 -2,098** 
(0,042) 

2,537* 
(0,055) 

-0,115 
(0,934) 

𝛾4 -2,211*** 
(0,008) 

-0,843 
(0,429) 

3,019*** 
(0,009) 

𝜆1 -0,007 
(0,941) 

0,029 
(0,813) 

0,223* 
(0,086) 

𝜆2 -0,251 
(0,221) 

0,036 
(0,891) 

-0,201 
(0,467) 

𝜆3 1,380** 
(0,043) 

0,781 
(0,364) 

-0,241 
(0,789) 

𝜆4 -0,476 
(0,138) 

-0,373 
(0,361) 

-0,862** 
(0,048) 

𝑱𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓𝒂𝒅 𝑹𝟐 38,3% 7,9% 1,6% 
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Ett statistiskt signifikant samband har inte nödvändigtvis ekonomisk relevans i 
praktiken. För att besvara den övergripande problemformuleringen måste vi därför även se till 
den ekonomiska betydelsen av sambanden, det vill säga om sambanden är ekonomiskt 
signifikanta. För att undersöka den ekonomiska betydelsen av de statistiskt signifikanta 
koefficienterna beräknar vi ett uppskattat värde av den beroende variabeln (hädanefter skattat 
värde), baserat på sambanden som beskrivs i tabell 5. Det samband som är relevant för oss att 
undersöka är sambandet mellan sänkt utdelning och resultat, vi gör det utifrån antagandet om 
allt annat lika; för att förenkla hanterar vi det som enkla linjära samband med ↓ 𝛥Div som ensam 
oberoende variabel och 𝛽1𝑁 som ensam koefficient.  Skattningen av det första av ovan nämnda 
samband, det vill säga ett positivt samband mellan sänkt utdelning och resultat för 𝜏 = 2 sker 
enligt följande:  

 
↓ 𝛥𝐷𝑖𝑣 × 𝛽1𝑁 = 𝐸2−𝐸1

𝐵1
´ , 

 
där ↓ 𝛥𝐷𝑖𝑣 är genomsnittlig sänkning av utdelningen (-33,7%, från tabell 2), 𝛽1𝑁 är 
riktningskoefficienten (0,049, från tabell 5) och 𝐸2−𝐸1

𝐵1
 ´ är en skattning av den beroende 

variabeln:  
 

↓ 𝛥𝐷𝑖𝑣 (−33,7%) ⇒ ↓  𝐸2−𝐸1
𝐵1

´ (−0,017), 

 
den genomsnittliga utdelningssänkningen följs av en minskning av den skattade beroende 
variabeln 𝐸2−𝐸1

𝐵1
´ med -0,017. Utifrån tabell 2 vet vi medelvärdet (standardavvikelsen) för 

𝐸𝑡−𝐸𝑡−1
𝐵−1

 är 0,03 (0,12); eftersom standardavvikelsen är hög och medelvärdet lågt är variabeln 

centrerad runt 0 med en stor spridning. Med förändringen -0,017 befinner sig variabeln 
fortfarande med god marginal inom en standardavvikelse från medelvärdet. Detta ger oss en 
första indikation på att betydelsen av den sänkta utdelningen är liten, eftersom förändringen 
som går att urskilja är inom vad som kan betraktas som normala volatila rörelser för den 
beroende variabeln.  

Att den beroende variabeln är ett relationstal kan försvåra den intuitiva bilden av hur 
sambandet ser ut; för att förtydliga multiplicerar vi  𝐸2−𝐸1

𝐵1
 ´ med bokfört värde av eget kapital 

(B). Av tabell 2 vet vi att bokfört värde av eget kapital är asymmetriskt fördelad, eftersom 
differensen mellan medelvärdet och medianen är stor. Om vi använder medelvärdet av B 
motsvarar förändringen -0,017 en resultatminskning med nästan -140 000 SEK. På grund av 
den skeva fördelningen går det att argumentera för att medianen är mer lämplig att använda 
eftersom det är ett mer robust mått; med medianen för B innebär förändringen -0,017 en 
resultatminskning med ca -23 000 SEK. I tabell 6 redovisar vi vad som sker med 𝐸2−𝐸1

𝐵1
 ´ efter 

en genomsnittlig sänkning av utdelningen ±1 standardavvikelse.  
 
 
 

(6) 

(7) 
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Tabell 6. Positivt samband mellan sänkt utdelning och differensen i EBITDA 𝝉 =  𝟐 
Tabellen visar hur  𝐸2−𝐸1

𝐵1
´ förändrats 2 år efter en sänkt utdelning på Nasdaq Stockholm under perioden 1999–

2018. Baserat på betakoefficienten (0,049) som är statistiskt signifikant på 10%-nivån. Variabeln multipliceras 
med medelvärdet- respektive medianen för bokfört värde av eget kapital. 𝐸2 − 𝐸1´  är avrundade till tusental.  

↓ Δ𝐷𝑖𝑣  -1 σ (-44,9%) μ(-33,7%) +1 σ (-22,5%) 

𝐸2 − 𝐸1

𝐵1
 ´ - 0,449 

 
- 0,017 - 0,011 

𝐸2 − 𝐸1´ 
(medel B) 

- 185 000 SEK  - 139 000 SEK  - 93 000 SEK 

𝐸2 − 𝐸1´ 
(median B) 

- 31 000 SEK  - 23 000 SEK - 15 000 SEK 
 

 
I figur 3 illustrerar vi sambandet med den skattade variabeln 𝐸2 − 𝐸1´ (median B). 

Sambandet beskrivs i figur 3 endast med betakoefficienten för sänkta utdelningar så varken 
interceptet eller effekten vid inställda utdelningar (-100%) bör tolkas utifrån figur 3.  

 

 
Figur 3. Schematisk illustration av det positiva sambandet mellan utdelningssänkning och 𝐸2 −
𝐸1´ (median B), två år efter sänkningen.  

 
För att skapa oss en uppfattning av den ekonomiska relevansen av 𝐸2 − 𝐸1´ (median B) 

ställer vi den i relation till genomsnittet av EBITDA (se tabell 2):  
 

 
 

(
8) (8) 
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en genomsnittligt sänkt utdelning (-33,7%) innebär en ekonomisk effekt motsvarande -23 000 
SEK två år efter den sänkta utdelningen (tabell 6). Ställt i relation till EBITDA motsvarar det 
ca -6% minskning av EBITDA. Skattningen av den beroende variabeln visar att betydelsen av 
det positiva sambandet är av marginell betydelse; även då 𝛽1𝑁 på 10% signifikansnivå är skild 
från 0.  

Vi använder samma tillvägagångssätt för att undersöka den ekonomiska relevansen av 
det andra sambandet; tabell 5 visar en statistiskt signifikant 𝛽1𝑁 koefficient för 𝜏 = 3 , ett 
negativt samband, mellan sänkt utdelning och 𝐸3−𝐸2

𝐵2
. Likt tidigare resonemang undersöker vi 

förändringen med hjälp av en skattning av den beroende variabeln: 
 

↓ Δ𝐷𝑖𝑣 × 𝛽1𝑁 = 𝐸3−𝐸2
𝐵2

 ´  , 

    
där ↓ Δ𝐷𝑖𝑣 är genomsnittlig sänkning av utdelningen (-33,7%),  𝛽1𝑁 är riktningskoefficienten 
(-0,058) och 𝐸3−𝐸2

𝐵2
 ´  är en skattning av den beroende variabeln:  

 
↓ Δ𝐷𝑖𝑣  (− 33,7%)  ⇒ ↑ 𝐸3−𝐸2

𝐵2
 ´ (0,019) , 

 
en genomsnittlig sänkning av utdelningen följs av en ökning i skattningen av den beroende 
variabeln 𝐸3−𝐸2

𝐵2
 med 0,019. Variabeln 𝐸𝑡−𝐸𝑡−1

𝐵−1
 har en stor spridning kring medelvärdet (se tabell 

2) och uppvisar medelvärde (standardavvikelse) 0,03 (0,12). Effekten av den skattade 
förändringen i den beroende variabeln faller således inom en standardavvikelse från 
medelvärdet; detta tyder på att effekten av 𝛽1𝑁 i praktiken är liten. 

I tabell 7 beskrivs vad som sker med den beroende variabeln 3 år efter en genomsnittlig 
sänkning av utdelningen, som sambandet (10) beskriver ovan. Tabell 7 visar även vad som sker 
då utdelningssänkningen avviker ±1  standardavvikelse från medelvärdet (-33,7%).  
 
 
Tabell 7. Negativt samband mellan sänkt utdelning och differensen i EBITDA 𝝉 =  𝟑 
Tabellen visar hur  

𝐸3−𝐸2
𝐵2

 ´ förändrats 3 år efter en sänkt utdelning (𝜏 =  3) på Nasdaq Stockholm under perioden 

1999–2018. Baseras på betakoefficienten −0,058 som är statistiskt signifikant på 5%-nivån. 
𝐸3−𝐸2

𝐵2
 ´ multipliceras 

med medelvärdet respektive medianen för bokfört värde av eget kapital(B) för att tydliggöra effekten. 𝐸2 − 𝐸1´  är 
avrundade till tusental. 

↓ 𝛥𝐷𝑖𝑣  -1σ (-44,9%) μ (–33,7%) +1σ(−22,5%)    

𝐸3 − 𝐸2

𝐵2
 ´ 0,026 0,019 0,013 

𝐸3 − 𝐸2´ 
(medel B) 

219 000 SEK  165 000 SEK 110 000 SEK 

𝐸3 − 𝐸2´ 
(median B) 

 36 000 SEK 27 000 SEK 18 000 SEK  

(9) 

(10) 
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Baserat på 𝐸3 − 𝐸2´ (median B) illustreras det negativa sambandet i figur 4; sambandet 

beskrivs endast med betakoefficienten för sänkta utdelningar så varken interceptet eller effekten 
vid inställda utdelningar (-100%) bör tolkas utifrån figur 4.  

 
 

 
Figur 4. Schematisk illustration av det negativa sambandet mellan utdelningssänkning och 
𝐸3 − 𝐸2´ (median B), tre år efter sänkningen. 
 

 
 
innebörden är att en genomsnittlig sänkning av utdelningen (-33,7%) tenderar att följas av en 
ökning i den beroende variabeln med 27 000 SEK, ställt i relation till genomsnittet av EBITDA 
motsvarar det en ökning om ca 7%. Skattningen av den beroende variabeln visar att det negativa 
sambandet har av marginell ekonomisk betydelse i praktiken; även då koefficienten på 5% 
signifikansnivå är statistiskt skild från 0.  

Sammanfattningsvis är svaret på frågeställningen att vi finner två statistiskt signifikanta 
samband mellan resultat och tidigare utdelningssänkningar. Två år efter en sänkt utdelning 
finner vi på 10 procentsnivån ett statistiskt säkerställt positivt samband; tre år efter en sänkt 
utdelning finner vi på 5 procentsnivån ett statistiskt säkerställt negativt samband. I praktiken 
saknar sambanden relevans eftersom effekten är liten sett till variabelns genomsnittliga 
avvikelsen från medelvärdet; vi betraktar varken det första eller det andra sambandet som 
ekonomiskt signifikant. Att koefficienterna pekar i olika riktning tyder dessutom på att 
sambandet inte är stabilt.  
 

 

(11) 



 23 

4.2. Finns det ett positivt samband mellan en utdelningsändring och framtida lönsamhet? 

Tabell 8. Regressionsresultat för lönsamhetsförändringar  
Tabellen visar förändringen av lönsamheten 1, 2 och 3 år efter en utdelningsändring, när vi kontrollerar för det 
icke-linjära mönstret hos den förväntade lönsamheten. Företagen är eller har varit börsnoterade på Nasdaq 
Stockholm under perioden 1999–2018. Urvalet består av 1913 observationer 𝜏 = 1, 1777 observationer  𝜏 = 2 och 
1634 observationer 𝜏 = 3. Den beroende variabeln är differensen mellan ROA år 𝜏 och 𝜏 − 1. 𝛽0 är interceptet. 
ΔDiv är årlig procentuell utdelningsändring. 𝛽1𝑃 och 𝛽1𝑁  är koefficienter för positiv respektive negativ ändring 
av utdelningen. DPC (DPN) är lika med 1 då utdelningsändringen är positiv (negativ), annars 0. 𝛾1är ett intercept. 
Koefficienten 𝛾2visar negativ förändring i DFE. Koefficienterna 𝛾3 och 𝛾4 visar negativ respektive positiv 
förändring i DFE skalat med storleken på DFE. DFE beräknas som 𝑅𝑂𝐴 − 𝐸[𝑅𝑂𝐴]. PDFED (NDFED) är lika 
med 1 om DFE är positiv (negativ), annars 0. 𝜆1är ett intercept. Koefficienten 𝜆2visar negativ förändring i CE. 
Koefficienterna 𝜆3och 𝜆4 visar negativ respektive positiv förändring i CE skalat med storleken på CE. CE beräknas 
som  𝑅𝑂𝐴0 − 𝑅𝑂𝐴−1. Regressionsmodellen är utformad efter Fama och French (2000). Variablerna är 
winsorizade vid 5% och 95%. För att testa om resultatet är robust utförs regressionen även med obearbetad data. 
Statistisk signifikans betecknas med *** för 1% ,  ** för 5%,  * för 10%.  

𝑅𝑂𝐴𝜏 − 𝑅𝑂𝐴𝜏−1 =  𝛽0 + 𝛽1𝑃𝐷𝑃𝐶1 × 𝛥𝐷𝑖𝑣1  + 𝛽1𝑁𝐷𝑃𝑁1 × Δ𝐷𝑖𝑣1 +  (𝛾1 + 𝛾2𝑁𝐷𝐹𝐸𝐷 × 𝛾3𝑁𝐷𝐹𝐸𝐷 × 𝐷𝐹𝐸1 
+𝛾4 𝑃𝐷𝐹𝐸𝐷 × 𝐷𝐹𝐸1) ×  𝐷𝐹𝐸1 +  (𝜆1 + 𝜆2𝑁𝐶𝐸𝐷 + 𝜆3𝑁𝐶𝐸𝐷 ×  𝐶𝐸1 + 𝜆4𝑃𝐶𝐸𝐷 × 𝐶𝐸1)  × 𝐶𝐸1 + 𝜀 

 

 Koefficient 𝜏 = 1 
(p-värde) 

Koefficient 𝜏 = 2 
(p-värde)  

Koefficient 𝜏 = 3 
(p-värde)  

𝛽0 -0,003 
(0,151) 

-0,003 
(0,186) 

0,000 
(0,901) 

𝛽𝟏𝑷 -0,002 
(0,579) 

-0,003 
(0,310) 

-0,003 
(0,471) 

𝛽𝟏𝑵 -0,018** 
(0,013) 

0,008 
(0,336) 

-0,005 
(0,630) 

𝛾𝟏 0,343*** 
(0,006) 

-0,274* 
(0,057) 

-0,553*** 
(0,001) 

𝛾𝟐 0,119 
(0,585) 

-0,332 
(0,185) 

0,371 
(0,209) 

𝛾𝟑 -6,817*** 
(< 0,001) 

-0,456 
(0,828) 

-0,017 
(0,995) 

𝛾𝟒 2,162 
(0,195) 

-4,989*** 
(0,009) 

5,108** 
(0,024) 

𝜆𝟏 0,199 
(0,104) 

0,096 
(0,489) 

0,077 
(0,637) 

𝜆𝟐 -0,700*** 
(< 0,001) 

-0,070 
(0,759) 

-0,077 
(0,774) 

𝜆𝟑 -2,037* 
(0,079) 

0,315 
(0,811) 

-0,307 
(0,843) 

𝜆𝟒 -7,893*** 
(< 0,001) 

-0,658 
(0,698) 

-1,449 
(0,464) 

𝑱𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓𝒂𝒅 𝑹𝟐 40,7% 26% 3,6% 
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Förklaringsgraden för regressionen i tabell 8 är 40,7% första året efter utdelningsändringen, 
26% andra året och 3,6% tredje året efter utdelningsändringen; det är rimligt att 
förklaringsgraden sjunker då den beroende variabeln tidsmässigt är längre ifrån de oberoende 
år tre än år ett.  

Regressionsresultatet i tabell 8 visar ett negativt samband mellan sänkta utdelningar och 
lönsamhet för 𝜏 = 1; 𝛽1𝑁 är -0,018 och på 5% signifikansnivå skild från 0. Koefficienten har 
p-värdet 0,013, vilket är sannolikheten att få minst det observerade värdet även om inget 
samband existerar.  

I föregående avsnitt presenterades ekonomisk signifikans, det vill säga den ekonomiska 
relevansen hos ett statistiskt signifikant samband. Det är viktigt att ta i beaktning eftersom ett 
statistiskt påvisbart samband inte nödvändigtvis är relevant i praktiken. För att kunna besvara 
vår problemformulering behöver vi ta hänsyn till om sambandet är ekonomiskt signifikant.  

För att undersöka den ekonomiska relevansen av det statistiskt signifikanta sambandet i 
tabell 8 beräknar vi ett uppskattat värde av den beroende variabeln. För att förenkla hanterar vi 
det som ett linjärt samband mellan 𝑅𝑂𝐴𝜏 − 𝑅𝑂𝐴𝜏−1 och  ↓ ΔDiv, med  𝛽1𝑁 som ensam 
koefficient. Vi utgår från en genomsnittlig sänkning av utdelningen: 

 
↓ ∆𝐷𝑖𝑣 × 𝛽1𝑁 =  𝑅𝑂𝐴1 − 𝑅𝑂𝐴0´ , 

 
där ↓ ∆𝐷𝑖𝑣  är genomsnittlig sänkning av utdelningen (-33,7%), 𝛽1𝑁är riktningskoefficienten  
(-0,018) och 𝑅𝑂𝐴1 − 𝑅𝑂𝐴0´ är en skattning av den beroende variabeln:  
 

↓ ∆𝐷𝑖𝑣(− 33,7%)  ⇒ ↑ 𝑅𝑂𝐴1 − 𝑅𝑂𝐴0´ (0,006), 
 

en genomsnittlig sänkning av utdelningen följs av en ökning i den beroende variabeln 𝑅𝑂𝐴1 −
𝑅𝑂𝐴0´ med 0,006. Av tabell 2 vet vi att medelvärdet (standardavvikelsen) för 𝑅𝑂𝐴𝜏 − 𝑅𝑂𝐴𝜏−1 
är -0,0035 (0,0413); det innebär att förändringen som beskrivs ovan med marginal befinner sig 
inom en standardavvikelse från medelvärdet, och således faller inom den normala volatiliteten 
för variabeln. Detta ger en indikation om att den ekonomiska betydelsen av det statistiskt 
signifikanta sambandet mellan ↓ ∆Div och 𝑅𝑂𝐴𝜏 − 𝑅𝑂𝐴𝜏−1 är liten. 

I tabell 9 presenteras hur den skattade variabeln 𝑅𝑂𝐴1 − 𝑅𝑂𝐴0´ ändras när ↓ ∆Div 
avviker från medelvärdet med ±1 standardavvikelse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 

(13) 
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Tabell 9. Negativt samband mellan sänkt utdelning och differensen i lönsamhet 𝜏 =  𝟏 
Tabellen visar hur  𝑅𝑂𝐴1 − 𝑅𝑂𝐴0´, som är en skattning av 𝑅𝑂𝐴𝜏 − 𝑅𝑂𝐴𝜏−1 för 𝜏 =  1, förändrats efter en sänkt 
utdelning på Nasdaq Stockholm under perioden 1999–2018.  

∆𝐷𝑖𝑣 ↓ -1 σ (-44,9%) μ(-33,7%) +1 σ (-22,5%) 

𝑅𝑂𝐴1 − 𝑅𝑂𝐴0´ 0,008  0,006  0,004  

 
 
I figur 5 illustreras det negativa sambandet mellan 𝑅𝑂𝐴1 − 𝑅𝑂𝐴0´ och  ↓ 𝛥𝐷𝑖𝑣,  

riktningen bestäms av 𝛽1𝑁  som enligt tabell 8 är -0,018. Sambandet beskrivs endast med 
koefficienten för sänkta utdelningar och är en förenkling, således ska varken interceptet eller 
effekten vid inställda utdelningar (-100%) tolkas utifrån figur 5.  

 

 
Figur 5. Schematisk illustration av det negativa sambandet mellan en sänkt utdelning och 
𝑅𝑂𝐴1 − 𝑅𝑂𝐴0´, ett år efter sänkningen. 

 
Sammanfattningsvis är svaret på frågeställningen att vi finner ett statistiskt signifikant 

negativt samband mellan lönsamhet och tidigare utdelningssänkningar, på ett års sikt. Det är 
statistiskt säkerställt på 5 procentsnivån att koefficienten är skild från 0, men effekten av 
förändringen är liten och inom den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet; det pekar åt att 
sambandet saknar betydelse i praktiken och således inte är att betrakta som ekonomiskt 
signifikant. 
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4.3. Resultatet relaterat till teori och tidigare studier 
 

Resultatet från regressionerna uppvisar en asymmetri mellan höjda- och sänkta utdelningar; vi 
finner statistiskt signifikanta 𝛽1𝑁 koefficienter men inte statistiskt signifikanta 𝛽1𝑃koefficienter. 
Att det uteslutande är sambanden med sänkta utdelningar som är statistiskt signifikanta tyder 
på att utdelningssänkningar kan innehålla information om företagets framtid, till skillnad från 
utdelningshöjningar där 𝛽1𝑃inte i något av fallen är signifikant skild från 0. Det kan möjligen 
motivera den asymmetri som finns i marknadens reaktion, där förslag om en sänkt utdelning 
ofta påverkar aktiekursen mer än förslag om en höjd utdelning.  

Marknadens reaktion går att förstå utifrån teorin om utdelningsutjämning som förklarar 
att styrelsen endast föreslår en sänkt utdelning om de är övertygade om att det är nödvändigt; 
en sänkt utdelning går att betrakta som en drastisk åtgärd som inte görs om inte bedömningen 
är att det har betydelse för företagets framtid (Lintner 1956). Om aktörerna på marknaden agerar 
på förslag om utdelningsändring tyder det på att de misstänker att styrelsen har ett 
informationsövertag; det skapar osäkerhet på marknaden likt situationen market for lemons. 
Investeraren tolkar då styrelsens förslag om en sänkt utdelning som en signal om att det är dags 
att dra öronen åt sig. Om människan är, som beskrivs i kapitel 2, riskavert går det genom bird-
in-hand teorin att förstå hon tar det säkra före det osäkra och reagerar starkare på signaler som 
indikerar förlust än vinst; riskaversion är då, tillsammans med misstankar om 
informationsasymmetri rimliga förklaringar till att utdelningssänkningar tolkas negativt av 
marknaden.  

Till skillnad från Grullon et al. (2005) finner vi ett positivt samband mellan sänkta 
utdelningar och framtida resultat för 𝜏 = 2; vilket framgår i tabell 10 av att 𝛽1𝑁 är statistiskt 
signifikant på 10 procentsnivån. En tolkning kan vara att det positiva sambandet ger stöd åt 
teorin om utdelningssignalering; vår uppfattning är dock att sambandet saknar relevans i 
praktiken och därmed inte bör betraktas som ekonomiskt signifikant.  

Regressionsresultatet visar att utdelningssänkningar samvarierar med både framtida 
resultat och framtida lönsamhet (se tabell 5 och tabell 8); det senare finner även Grullon et al. 
(2005) i sin studie (se tabell 10). Ett negativt samband innebär att en sänkt utdelning följs av en 
positiv utveckling av ekonomiska resultat; det pekar således på motsatsen av vad teorin säger 
eftersom sambandet enligt teorin borde vara positivt. Grullon et al. uppmärksammar detta och 
kommenterar sambandet med orden “in fact, contrary to the predictions of the signaling 
hypothesis, the evidence seems to indicate that dividend changes are negatively correlated with 
future changes in ROA” (2005, s. 1671).  
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Tabell 10. Jämförelse mellan vår studie och Grullon et al. (2005) 
Tabellen visar en jämförelse mellan koefficienterna i vår studie och koefficienterna som Grullon et al. (2005) 
presenterar. Kolumn A visar estimaten från regressionen med framtida resultat som beroende variabel. Grullon et 
al. (2005) finner ej något samband under den tvåårsperiod de undersöker, eftersom varken 𝛽1𝑃 eller 𝛽1𝑁 är 

statistiskt signifikant. I vår studie framkommer att 𝛽1𝑁 för 𝜏 = 2 är signifikant. Kolumn B visar estimaten från 
regressionen med framtida lönsamhet som beroende variabel. Vi finner, likt Grullon et al. (2005) ett negativt 
samband mellan utdelningsändringar och framtida lönsamhet. Signifikanta variabler betecknas med *** för 1%, 
** för 5%,  * för 10%.  

 
Vår studie visar negativa samband för både resultat och lönsamhet, vilket pekar åt att 

företagen tenderar att stärkas ekonomiskt efter en sänkt utdelning. En förklaring kan vara att 
den sänkta utdelningen möjliggör investeringar som stärker företagets resultat och lönsamhet 
kommande år; det är rimligt baserat på teorin om utdelningsutjämning som säger att styrelsen 
endast föreslår en utdelningssänkning om det har betydelse för företagets framtida ekonomiska 
resultat. 

Problemet kvarstår dock att den ändrade aktiekursen, och därmed det ändrade värdet på 
företaget (se kapitel 1) som ofta följer en ändrad utdelning, eventuellt saknar grund. I vår studie 
finner vi visserligen statistiskt signifikanta koefficienter som visar att utdelningssänkningar kan 
innehålla information om framtiden; dock är vår bedömning att resultatet inte är ekonomiskt 
signifikant eftersom effekten i praktiken är liten, och med marginal inom den genomsnittliga 
avvikelsen från medelvärdet. Dessutom visar koefficienterna på samband i olika riktning, vilket 
tyder på att sambandet inte är stabilt. Det ger utrymme för tolkningen att investerarna är av 
uppfattningen att styrelsen besitter ett större informationsövertag än vad de i själva verket gör; 
och därmed bedömer informationen på aktiemarknaden som mer asymmetrisk än vad den i 
realiteten är. 
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5. Diskussion 
 

Ett positivt samband mellan utdelningsändringar och framtida ekonomiska resultat har 
eftersökts i flera tidigare empiriska studier; intresset för frågan grundar sig i reaktionen på 
marknaden som ofta följer en ändrad utdelning. Ett par studier har visat att sambandet existerar 
men rådande konsensus inom området är att det inte är bevisat. Syftet med denna studie är att 
bidra till frågan om det föreligger ett samband och om marknadens reaktion därmed är befogad; 
utifrån antagandet “.. if the theory is true certain things should follow in the real world” (De 
Vaus 2006, s. 9). Om teorin är sann borde det gå att urskilja sambandet genom att studera 
historisk data; vi har sökt stöd för teorin genom att studera hur det sett ut på Nasdaq Stockholm 
under perioden 1999-2018.  

Tidigare empiriska studier har främst undersökt den amerikanska aktiemarknaden som 
på flera sätt skiljer sig från den svenska. I Sverige har företag traditionellt utdelning en gång 
per år, till skillnad från i USA där utdelning i regel sker kvartalsvis. Att undersöka den svenska 
marknaden ger oss möjlighet att konstruera en mer tillförlitlig variabel för den årliga 
utdelningen än vad som hade varit möjligt på den amerikanska marknaden.  

Ur regressionsresultatet får vi koefficienter som pekar på samband i olika riktning (se 
kapitel 4), detta kan vara ett tecken på att sambanden skulle bero av slumpen eller på att 
resultatet inte är robust; för att få ett tillförlitligt resultat har vi valt att på många sätt följa 
tillvägagångssättet i Grullon et al. (2005). De har använt en etablerad statistisk modell, utformad 
av Fama och French (2000), som tar hänsyn till icke-linjäriteten i kontrollvariablerna; det är 
viktigt eftersom det annars är hög risk att få ett felaktigt resultat. Eftersom vi använder en 
etablerad modell finner vi det inte nödvändigt att testa modellen; vi testar dock robustheten i 
resultatet genom att göra regressionen med två olika beroende variabler, robusthet är är viktigt 
för studiens reliabilitet. 
 

 
5.1. Kritik mot egna studier 

 
5.1.1. Sambandet för respektive företag 

 
I vår studie kan vi endast se samband mellan ändrade utdelningar och framtida ekonomiska 
resultat på aggregerad nivå; vi kan således inte urskilja om observationerna i stickprovet har 
föranlett en aktiekursförändring för det individuella företaget. Genom att konstruera 
urvalskriterierna så att urvalet bestod av utdelningsändringar som föranlett kursförändringar, 
eller genom att använda en mer avancerad statistisk modell, hade vi kunnat undersöka 
sambandet för respektive företag. Tillvägagångssättet hade gjort problemet kvantifierbart och 
resultatet mer relevant. 
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5.1.2. Extrautdelningar 
 
Eftersom extrautdelningar redan är inkluderade i variabeln för den årliga utdelningen i Eikon 
inkluderas de även i vår variabel, Δ𝐷𝑖𝑣. Konsekvensen är ett stickprov med en stor mängd 
extremvärden vilket kan ha påverkat validiteten i vår studie på ett icke-önskvärt sätt. Vi hanterar 
det genom att winsorizea datan; det kan dock ha gjort att fler observationer än vad som annars 
vore önskvärt har winsorizeats.  

 
 

5.1.3. Finansiella kriser  
 
Vår studie baseras på data från Nasdaq Stockholm år 1999–2018; perioden innefattar två 
finanskriser vilket kan har påverkat resultatet av vår studie. Genom att göra robusthetstest på 
delar av datan som inte omfattar de åren hade vi kunnat bilda oss en uppfattning om hur de 
makroekonomiska rörelserna påverkat resultatet. Av tidsbrist var detta inte möjligt.  

 
 

5.1.4. Återköp och utdelning av aktier 
 
Sedan en lagändring som trädde i kraft år 2000 har det varit möjligt för börsnoterade företag att 
göra aktieåterköp (De Ridder 2019), det är således rimligt att en viss övergång från 
aktieutdelning till återköp har skett på marknaden. Eftersom lagen trädde i kraft i början av 
perioden vi undersöker finns en risk att det kan ha påverkat resultatet i vår studie. Exempelvis 
ser vi inte i stickprovet om ett företag väljer att göra återköp istället för utdelning, i våra 
observationer skulle det tolkas som en inställd värdeöverföring till aktieägarna. Aktieutdelning 
utgör dock majoriteten av den värdeöverföring som sker från företag till aktieägare på Nasdaq 
Stockholm (Baker & De Ridder 2018); och vi bedömer därför att detta problem borde vara 
begränsat.  
 

 
5.1.5. Företag med brutna räkenskapsår  
 
Företag med brutet räkenskapsår är exkluderade ur vår studie för att undvika survivor bias (se 
kapitel 3); följden är en risk att fler företag än vad som annars vore önskvärt exkluderats. Genom 
tillvägagångssättet som föreslås i 5.1.1 hade det varit möjligt att hantera detta utan att begränsa 
urvalet till företag med kalenderår som räkenskapsår.  
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6. Slutsatser 
 

Frågeställningen som ligger till grund för denna uppsats är huruvida det förekommer ett positivt 
samband mellan en ändrad utdelning och framtida resultat och lönsamhet. Det är viktigt att 
undersöka eftersom det i så fall skulle vara möjligt att använda utdelningsändringar som en 
parameter för att prognostisera framtida ekonomiska resultat. När vi undersökt den svenska 
aktiemarknaden över 20 år, med en etablerad statistisk modell, utvecklad av Fama och French 
(2000), finner vi inget stöd för att utdelningsändringar skulle vara en lämplig parameter vid 
prognoser av ett företags framtida resultat och lönsamhet.  

Våra resultat ger ett svagt stöd för teorin om att utdelning innehåller information om 
framtida resultat och lönsamhet. Vi finner tre statistiskt säkerställda samband: För det första 
finner vi på ett års sikt ett negativt samband mellan sänkta utdelningar och lönsamhet. För det 
andra finner vi på två år sikt ett positivt samband mellan sänkta utdelningar och resultat. För 
det tredje finner vi på tre års sikt ett negativt samband mellan en utdelningssänkning och 
resultat. Statistiskt finner vi således både resultat som kan ge stöd för teorin om 
utdelningssignalering (ett positivt samband), och resultat som pekar i motsatt riktning; det vill 
säga negativa samband som visar att en sänkt utdelning pekar mot en ljusare framtid. Det senare 
skulle innebära att marknadens reaktion många gånger är direkt felaktig. Vi betraktar dock inte 
något av dessa samband som ekonomiskt relevant, eftersom de till storleken är mycket små och 
faller inom den förväntade volatiliteten i företagens ekonomiska resultat.  

Resultatet av vår studie är på många vis i linje med tidigare studier. Vi finner statistiskt 
säkerställda samband, men inget av dessa bedöms ha någon ekonomisk betydelse i praktiken. 
Vår studie visar att den ändrade aktiekursen, och därigenom företagets ändrade marknadsvärde 
inte kan motiveras av teorin om utdelningssignalering; vi ställer oss bakom rådande uppfattning 
om att det inte föreligger något samband mellan ändrade utdelningar och företagets framtida 
ekonomiska resultat. Likt Grullon et al. kan vi inte utesluta att ändrade utdelningar berättar 
något om framtiden; vår studie ger dock inget stöd för att detta något skulle vara framtida 
resultat eller framtida lönsamhet.  

Grullon et al. menar att “Perhaps, the motives for paying dividends, and the market 
reaction to it, lie elsewhere ” (2005, s. 1681), och vi uppmuntrar till vidare studier för att 
undersöka de bakomliggande faktorerna till marknadens reaktion på utdelningsändringar. 

 
 

6.1. Förslag till framtida studier 
 

Förslag till vidare studier är att undersöka ett urval av företag där det skett en värdeförändring 
i samband med offentliggörandet av en höjd- eller sänkt utdelning, och undersöka hur ändringen 
förhåller sig till företagets framtida ekonomiska resultat. På det sättet skulle marknadens 
reaktion kunna ställas i relation till förändringarna i företaget på individuell nivå.  

Tidigare studier har visat att aktiemarknaden reagerar starkare på sänkta- än höjda 
utdelningar; vi finner endast statistiskt signifikanta samband för sänkta utdelningar, vilket kan 
tyda på att en sänkning av utdelningen bär på information om framtiden. Det skulle därför vara 
intressant att närmare undersöka sänkta utdelningar med andra beroende variabler än resultat 
och lönsamhet.  
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Vidare vore det intressant att undersöka effekterna på mer än 3 år sikt. Vi finner samband 
i olika riktning; det är möjligt att en studie som mäter en längre period eventuellt finner ett 
ihållande samband. Detta skulle kräva en annan statistisk modell som ger ett högre 
förklaringsvärde när den beroende variabeln tidsmässigt är längre ifrån de oberoende.   
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Bilaga 1.  
Normalapproximation av t-statistiska  
Vi använder oss av statistisk inferens, vilket innebär att vi använder oss av ett stickprov för att 
dra slutsatser om populationen. Stickprov är aldrig kopior av populationen utan det finns alltid 
en slumpmässig variation i resultatet. Det är viktigt att kunna beräkna och redovisa 
sannolikheten för att det observerade värdet beror på den statistiska osäkerheten. I en 
normalfördelad population baseras sannolikhetsbedömningar på avståndet från medelvärdet, 
mätt i antal standardavvikelser (en standardavvikelse är den genomsnittliga avvikelsen från 
medelvärdet). Vi kan då göra en sannolikhetsbedömning av hur långt ifrån 
populationsparametern vår stickprovsparameter är. För detta krävs normalfördelning, det vill 
säga att observationerna ligger symmetriskt i förhållande till medelvärdet med cirka 68% av 
observationerna inom ±1 standardavvikelse och 95% av observationerna inom ±2 
standardavvikelser, eller att stickprovet är stort (Triola 2015). Vårt stickprov uppvisar en 
relativt symmetrisk sannolikhetsfördelning. För variabeln 𝐸𝜏−𝐸𝜏−1

𝐵−1
 är ca 71% av observationerna 

inom ±1 standardavvikelse och 89% inom ±2 standardavvikelser från medelvärdet. För 
variabeln 𝑹𝑶𝑨𝝉 − 𝑹𝑶𝑨𝝉−𝟏 befinner sig 73% av observationerna inom ±1 standardavvikelse och 
93,7% av observationerna inom ±2 standardavvikelse. För 𝛥Div befinner sig 75,8% av 
observationerna inom ±1 standardavvikelser och 92,9% av observationerna inom ±2 
standardavvikelser. Om ett stickprov inte är normalfördelat är det möjligt att via t-fördelningen 
approximera normalfördelning då N är stort.  

För att bedöma om en koefficient är signifikant eller inte används t-statistikan som följer 
t-fördelningen. t-fördelningen är till utseendet lik en normalfördelning, men har kraftigare 
svansar och är mer utdragen. Vid stora stickprov är t-fördelningen approximativt 
normalfördelad. 

 
Figur A. t-fördelningen.  
 

t- statistikan definieras som: 𝑡 = 𝑋−𝜇
𝑠/√𝑛

 , där 𝑋 är stickprovsmedelvärdet, 𝜇 är 

medelvärdet, s är stickprovsstandardavvikelsen och dividerat med roten ur antalet observationer 
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fås 𝑠/√𝑛  som är standardfel (eng. standard error). Vid stora stickprov blir det mindre känsligt 
att ersätta populationsstandardavvikelsen med stickprovsstandardavvikelsen eftersom de 
närmar sig varandra. Detta gör att t-fördelningen mer och mer liknar normalfördelningen i takt 
med att stickprovet ökar. Vid stora stickprov går det därför att approximera normalfördelning, 
vilket vi gör.  
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Bilaga 2.  
Ordlista 
Asymmetrisk information En situation där aktörerna har olika mycket 

information. Ett marknadsmisslyckande som 
försvårar en korrekt prissättning av aktier och andra 
värdepapper 

Bird-in-hand theory Teori som säger att investerare föredrar en säker 
avkastning idag framför en potentiell högre framtida 
avkastning på grund av osäkerhet.  

Dummyvariabel En variabel som endast kan anta värdet 0 eller 1.  

Diskonteringsmodell  Aktievärderingsmodell som fått stor genomslagskraft 
i bland annat Sverige. Aktiepriset beräknas som 
nuvärdet av företagets förväntade framtida 
utdelningar.  

Ekonomiska resultat Med ekonomiska resultat menar vi genomgående 
resultat och lönsamhet.  

Extrautdelningar Utdelning utöver företagets ordinarie utdelning  

Förklaringsgrad (R2)  Hur stor del av den totala variationen i den beroende 
variabeln som förklaras av variationen i den 
oberoende variabeln.  

Justerad förklaringsgrad (R2) Förklaringsgrad som tar hänsyn till antalet oberoende 
variabler som ingår i regressionen (justerar ner 
måttet).  

Utdelningsutjämning Bruket att hålla en relativt konstant nivå på 
aktieutdelningarna.  

Perfekt information När aktörerna på marknaden har tillgång till all 
nödvändig information. 

Perfekt substitut Kan bytas ut utan att nyttan förändras. 

Mean reverting Fenomenet att ett värde på sikt dras mot sitt 
medelvärde.  

Utdelning Med utdelning menar vi uteslutande aktieutdelning 
det vill säga utbetalningar till aktieägarna efter beslut 
av bolagsstämman.  
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Bilaga 3.  
Regressionsdiagnostik 
Tabell A. Multikollinearitet 

Variabel Tolerans  VIF 

ΔDiv  0,855 1,170 

CE 0,858 1,165 

DFE 0,928 1,077 

 
Vi testar resultatet för multikollinearitet; ett problem som kan uppstå om det finns en korrelation 
mellan de oberoende variablerna i modellen. Multikollinearitet undersöks med variance 
inflation factor (VIF). VIF bör ha ett värde mellan 1–4 för att korrelation mellan variablerna 
ska betraktas som låg. VIF beräknas som 1 dividerad med toleransvärdet. Toleransvärde kan 
anta ett värde mellan 0–1 och således är ett högt toleransvärde att betrakta som bra.  

 
Heteroskedasticitet 
Heteroskedasticitet är ett problem som uppstår när variansen hos feltermerna (𝜀) inte är 
konstant. Det innebär att den oförklarade variationen i den beroende variabeln minska eller ökar 
när den oberoende variabeln ändras. Följden blir att koefficienternas standardfel blir 
missvisande och ser större eller mindre ut än vad de är. Det medför att t-värdena och därmed 
även signifikansnivåerna blir missvisande. Heteroskedasticitet kan upptäckas genom ett 
spridningsdiagram. Vi har undersökt detta i statistikprogrammet SPSS och inte sett några tecken 
på att heteroskedasticitet skulle vara ett problem för vårt resultat.  
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Bilaga 4.  
Tabell B. Thomson Reuters Eikon 
Datan hämtas årsvis för alla företag på Nasdaq Stockholm under perioden 1997–2019. Perioden begränsas av 
tillgängligheten av historisk data i Eikon där det enligt vår bedömning inte fanns tillräckligt med enhetlig data för 
de aktuella variablerna innan 1997. Alla år som förekom i datainsamlingen är inte med i urvalet eftersom det krävs 
data från två tidigare år i regressionen, studien sträcker sig därför från 1999–2018. Nedan listas hur 
datainsamlingen skett och vilka variabler som använts. Vi väljer major security eftersom vissa företag ger ut mer 
än en typ av equity, till exempel A och B aktier. Vi är endast intresserade av den mest frekvent handlade aktien. 
Många stora företag är även listade på flera marknader, genom att välja primary quote begränsar vi sökningen till 
de företag som är primärt listade på Nasdaq Stockholm och undviker cross-listings.  

Noterade 306 företag Avnoterade 215 företag 

Kategori: Equities  
Exchange: Stockholm 
Market: Sweden  
Currency: Swedish krona 
Type: Equity  
Activity: Active  
Base date: Ofiltrerad 
Sector: Ofiltrerad 
Security: Major  
Quote: Primary  
RIC linked: Yes 

Kategori: Equities  
Exchange: Stockholm 
Market: Sweden  
Currency: Swedish krona 
Type: Equity  
Activity: Dead 
Base date: Ofiltrerad 
Sector: Ofiltrerad 
Security: Major  
Quote: Primary  
RIC linked: Yes 

Kod i Eikon  Namn 

MVC MARKET VAL BY CO. 

WC03501 COMMON SHAREHOLDERS' EQUITY 

WC08001 MARKET CAPITALIZATION 

DPS DIV.PER SHR. 

ESTAT EQUITIES STATUS 

WC05350 FISCAL PERIOD END DATE 

WC05301 COMMON SHARES OUTSTANDING 

WC18198  EBIT & DEPRECIATION 

WC02999  TOTAL ASSETS 

WC08301 RETURN ON EQUITY - TOTAL (%) 

WC08326 RETURN ON ASSETS 

MVC/WC3501 MARKET - TO -BOOK  
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Bilaga 5.  
Bortfall 
 
Finansiella företag  
Banker och finansiell service sorterat efter branchdefinitonen i datastream.  
Banker: 5 Finansiell service: 29 Totalt: 34  

Noterade företag Avnoterade företag  

Avanza bank holding  
Bure equity  
Catella B 
Collector  
Hoist Finance  
Industrivärden A 
Intrum  
Investor B  
Kinnevik B 
Latour investment B  
Midway Holding B 
NGS next generationsys. Sweden  
Oresund investment  
Ratos B 
Resurs Holding  
Skandinaviska enskilda Banken A 
Svenska Handelsbolag A  
Swedbank A  
Traction B 
Vostok new ventures SDR  
 
20 företag 

Nordax Group  
Finansiell service: 13  
1618 Strict B share  
Affärsstrategerna  
Fundior  
Ledstiernan B 
Melker Schorling  
Neonet  
Nordnet B 
SAK I  
Skanditek Indri. FRV.  
Stavrullen Finans B 
Systematisk KapForv 
Värmlands finans B 
YCO Business Partners  
 
14 företag  

 
 
Annan valuta  

Noterade Avnoterade 

Catena Media PLC 
KINDRED GROUP SDR (€) 
 
2 företag 

Black earth (UR)  
Sanitec corp (€) 
 
2 företag 

 
 
 
Företag med tre eller färre sammanhängande utdelningar  

Noterade Företag Avnoterade företag  

ARJO B 
ACTIVE BIOTECH 
AGROMINO 
ALLIGATOR BIOSCI  
ANOTO GROUP 
ARISE 
BACTIGUARD HOLDING B 
BALCO GROUP  
BIOARCTIC B 
BIOINVENT INTL 
BONAVA B  
BONESUPPORT HOLDING  
BRINOVA FASTIGHETER B 
C-RAD B 

BETTING PROMOTION 
RADISSON HOSPITALITY  
1-618 STRICT  
5050 POKER HLDG  
A+ SCIENCE HOLDING 
RETAIL UNITED INTL  
ACADEMEDIA 
ADOPERATOR DEAD  
ADTAIL 
AEROCRINE AB 
AFFARSSTRATEGERNA  
AGELLIS 
AGROKULTURA AB 
ALIGERA AB 
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CAMURUS  
CANTARGIA 
CATENA MEDIA 
COLLECTOR 
DOMETIC GROUP 
EDGEWARE 
ELTEL 
ENDOMINES 
EPIROC A  
EPISURF MEDICAL B 
EVOLUTION GAMING GROUP  
FASTIGHETS BALDER B 
FERRONORDIC MACHINES  
FINGERPRINT CARDS B  
FM MATTSON MORA GROUP B 
FM MATTSSON MORA  
GARO 
GHP SPECIALTY CARE  
HANSA BIOPHARMA 
HEMBLA B 
HUMANA 
IMAGE SYSTEMS 
IMMUNICUM  
IMMUNOVIA 
INSTALCO INTRESSENTER 
INTERNATIONAL PETROLEUM 
INVISIO COMMUNICATIONS  
INWIDO 
KARO PHARMA 
KAROLINSKA DEVELOPMENT B 
MAGNOLIA BOSTAD 
MEDIVIR B 
MOBERG PHARMA  
MULTIQ INTERNATIONAL 
MUNTERS GROUP 
NET INSIGHT B  
NEUROVIVE PHARMACEUTICAL 
NYFOSA  
OASMIA PHARMACEUTICAL  
ONCOPEPTIDES 
ORTIVUS B 
OSCAR PROPERTIES HOLDING 
PRECISE BIOMETRICS  
QLIRO GROUP 
RAYSEARCH LABORATORIES  
RESURS HOLDING  
SANIONA 
SENSYS GATSO GROUP  
SERNEKE B 
SPORTAMORE 
SSM HOLDING 
STARBREEZE B  
STOCKWIK FORVALTNING  
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 
TOBII AB 
TRADEDOUBLER 
TRENTION 
VICTORIA PARK A 
VOLATI  
XVIVO PERFUSION 
ZETADISPLAY 
ASCELIA PHARMA  
B3 CONSULTING GROUP  
BETTER COLLECTIVE  
BYGGHEMMA GROUP FIRST  
CALLIDITAS THERAPEUTICS  
G5 ENTERTAINMENT 
HANDICARE GROUP 
HANZA HOLDING 
HEXATRONIC GROUP 
 
INFANT BACTERIAL THERP 
INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN I SV  
LEO VEGAS  

ALLENEX  
ALLIANCE OIL CO  
ALLOKTON AB  
ALTERO AB  
ANNEHEM FASTIG 
AQERI HOLDING  
AQUA TERRENA INTL  
ASPIRO AB 
AU HOLDING AB  
AUDIODEV AB  
AVONOVA SVERIGE AB  
AXLON GROUP AB  
BESTIN PREPACKAGED  
BIOLIN SCIENTIFIC AB  
BIOPHAUSIA AB 
BIOSENSOR APP 
BLACK EARTH  
B & M IMPEX AB  
BORE TECH AB 
BRANDWORLD SVERIGE  
BRINGWELL AB  
CAPERIO HOLDING AB 
CAPILON AB  
CARL LAMM HOLDING 
CASSANDRA OIL AB 
CATECH PUBL AB 
CATERING PLEASE 
REAL POINT INV  
COM HEM HOLDING 
COMPUTER INNOVATION I VAXJO 
CONCENT HOLDING 
CREATIVE ANTIBIOTICS  
CRYPTZONE GROUP AB 
CYBAERO AB  
CINNOBER FINANC 
CON SEANET MARITIME 
DACKE GROUP NORDIC  
DAGON AB  
DEVICOM AB  
DANNEMORA MINE 
DIN BOSTAD  
ECO BYGGOLIT  
EDI COMPANY 
EKOMARINE 
EUROVIP GROUP AB  
EXINI DIAGNOSTICS AB 
FASTILIUM PROPERTY 
FASTTVNET AB  
FDT SYSTEM HOLDING  
FOLLOWIT HOLDING AB 
FUNDIOR  
FUNDIOR FAST  
GIFTTODAY SWEDEN AB  
GLOBAL GAMING AB  
GLOBALFUN AB  
A GROUP OF RETAIL 
HAMMARBY BANDY AB  
HARTELEX  
HEART OF BRANDS AB  
HEDSON TECHNOLOGIES 
HEMTEX AB  
HUBBR AB 
IBS AB  
INVO 
TARGETEVERYONE 
ISCONOVA  
JAMES CONCEPTS  
JELLO AB  
JUNEBUD  
KEYNOTE MEDIA  
LABS2GROUP  
LAPPLAND GOLD  
LAYERLAB  
LEDSTIERNAN AB  
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LIME TECHNOLOGIES 
MEDCAP brutet räkenskapsår  
MEDICOVER B 
MIPS 
MOMENTUM GROUP  
 NCAB GROUP  
NILORNGRUPPEN B  
NORDIC WATERPROOFING HOLDING 
NUEVOLUTION  
PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN B 
Q-LINEA  
SCANDIC HOTELS GROUP 
VOSTOK NEW VENTURES SD 
LUNDIN PETROLEUM 
NETENT 
OREXO  
ESSITY A 
ACTIC GROUP 
AMBEA  
BOOZT 
 
108 företag  

LUNCHEXPRESS I SVERI 
LYYN  
MATSE HOLDING AB  
MAXPEAK PUBL AB  
MICRO HOLDING AB 
MINERAL INVEST INTL. 
MR GREEN & CO  
MABI RENT 
MAHLER INTERNATIONAL 
MEDCORE AB 
MICUS AB  
NEONET  
NORDIC ELECT  
NORDIC IRON ORE DEAD 
NORDIC MINES AB  
NORDIC SERVICE  
NOVACAST AB  
O2 VIND  
ONE MEDIA HOLDING  
PA RESOURCES AB  
PANAXIA AB  
PARTNERTECH AB 
PEAB INDUSTRI AB  
PETROGRAND  
PHONE FAMILY  
PROCAST MEDIA AB  
PV ENTERPRISE SWEDEN 
RASTA GROUP AB 
RAYCLINIC 
RELATION & BRAND AB 
RESURS BEMANNING/RESURS CNC  
ROBERT FRIMAN 
RORVIK TIMBER AB 
RUSSIAN REAL ESTATE 
RW BOSTAD AB  
SCANDINAVIAN ORGS.  
SCIROCCO AB  
SELENA OIL & GAS 
SENSORI AB  
SERVAGE  
SHARPVIEW  
SNOWOLVERINE GRP 
SPORTJOHAN AB 
STAVRULLEN FINANS AB  
STORMFAGELN  
STRAND INTERCONNECT  
SYSTEMATISK KAPITALF  
SKANDITEK INDUS  
TRANSCOM WOR 
TRUSTBUDDY AB 
TATURA AB  
TECHNOLOGY NEXUS AB  
TICKET TRAVEL  
TIGRAN TECHNOLOGIES 
TILGIN AB  
AQUALIV AB  
WANT PUBL 
TRACTECHNOLOGY AB  
TRAVELPARTNER  
TRETTI AB 
TRIBONA 
TRICORONA 
TRIG MEDIA  
TRIMERA AB. 
TRUSTBUDDY INTERNATIONAL 
TRYGGA HEM 
VA AUTOMOTIVE I  
VARMLANDS FINANS  
VIGMED HOLDING  
VIVOLINE MEDICAL AB  
VKG ENERGY SERV  
VOSTOK GAS LTD  
WATER JET SWEDEN AB  
WILSON THERAPEUTICS 
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WORLD CLASS SEAGULL  
XRF ANALYTICAL AB  
XTRACOM CNSL.GROUP 
Y C O BUSINESS PARTNERS  
 
166 företag 

 
 
 
Företag med brutet räkenskapsår  

Noterade   

HENNES & MAURITZ B  
ACADEMEDIA 
ADDLIFE B 
CLX COMMUNICATIONS 
ELEKTA B 
KAPPAHL 
ADDTECH B 
BERGMAN & BEVING 
BERGS TIMBER B 
CLAS OHLSON B 
DUSTIN GROUP  
EOLUS VIND B  
 

ICTA 
LAGERCRANTZ GROUP B 
MQ HOLDING 
NOBINA  
RNB RETAIL AND BRANDS 
SECTRA B  
SKISTAR B  
SYSTEMAIR 
VENUE RETAIL GROUP B 
CTT SYSTEMS 
STRAX  
 
23 företag  

 
 
 


	1. Introduktion
	1.1. Problematisering
	1.1.1.  Problemformulering

	1.2. Syftet med studien
	1.2.1. Studiens bidrag


	2. Litteraturöversikt
	2.1. Teoretisk översikt
	2.2. Empiriska studier som undersökt utdelningssignalering

	3. Forskningsdesign och metod
	3.1. Forskningsdesign - logiken bakom insamlandet av data
	3.2. Variabler
	3.3. Datainsamling
	3.3.1. Urval och kravspecifikation för data

	3.4. Metod för analys
	3.4.1. Modellspecifikation


	4. Resultat och analys
	4.1. Finns det ett positivt samband mellan en utdelningsändring och framtida resultat?
	4.2. Finns det ett positivt samband mellan en utdelningsändring och framtida lönsamhet?
	4.3. Resultatet relaterat till teori och tidigare studier

	5. Diskussion
	5.1. Kritik mot egna studier
	5.1.1. Sambandet för respektive företag
	5.1.2. Extrautdelningar
	5.1.3. Finansiella kriser
	5.1.4. Återköp och utdelning av aktier
	5.1.5. Företag med brutna räkenskapsår


	6. Slutsatser
	6.1. Förslag till framtida studier

	Källförteckning
	Bilaga 1.
	Bilaga 2.
	Bilaga 3.
	Bilaga 4.
	Bilaga 5.

