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Handledare:   Anna Glenngård 
	
Nyckelord:                           Utdelningssänkning, utdelningseliminering, nordiska marknaden, 

eventstudie, abnorm avkastning 
 
Syfte:                                   Syftet med examensarbetet är att undersöka hur aktieavkastningen 

utvecklas på kort och lång sikt efter en eliminerad eller sänkt utdelning, 
för ett bolag noterat på Nasdaq OMX Nordic. Examensarbetet ämnar 
även undersöka vad en utdelningssänkning eller eliminering signalerar 
till investerare samt om det föreligger skillnader i signaleringen mellan 
de nordiska länderna. Dessutom kontrolleras det för företags- samt 
makroekonomiska faktorers påverkan på aktieavkastningen. 

 
Metod:                                  Kvantitativ metod med deduktiv ansats. För att mäta abnorm 

avkastning genom en eventstudie har CAAR använts på kort sikt samt 
BHAAR på lång sikt. En regressionsanalys används för att försöka 
förklara eventuell abnorm avkastning.  

 
Teoretiska perspektiv:         Ekonomiska teorier, bland annat irrelevansteorin, signaleringsteorin 

och sticky dividend samt beteendevetenskapliga teorier så som bird-in-
hand, cateringteorin och bounded rationality. Även tidigare forskning 
används som referensram.  

 
Empiri:                                 Studien resulterade i 291 event på kort sikt och 274 event på lång  sikt, 

fördelade över 150 bolag mellan år 2006-2016. Bolagen var noterade 
på Nasdaq OMX Copenhagen, Helsinki och Stockholm.  

 
Resultat:                              Negativ abnorm avkastning på kort sikt på den nordiska marknaden. 

Positiv abnorm avkastning för Sverige på lång sikt vid användande av 
BHAAR-index. BHAAR-match resulterade i negativ abnorm 
avkastning för Finland och positiv för Danmark. 



	

Abstract 
 
Title:                                    Dividend Reduction - An Investor’s Nightmare? Dividend Reductions 

and their Impact on Share Prices of companies listed at Nasdaq OMX 
Nordic.  
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Purpose:                               The purpose of the degree project is to examine how the share 

performance develops on the short and long term after an omitted or 
reduced dividend, for companies traded on Nasdaq OMX Nordic. The 
degree project intends to examine what a dividend reduction or 
omission signals to investors and if differences in signalling occur 
between the Nordic countries. Furthermore, company specific and 
macroeconomic factors and their impact on share performance are 
examined. 

 
Methodology:                      A quantitative method with a deductive approach has been used. To 

measure abnormal returns through an event study, CAAR has been 
used in the short-term and BHAAR for the long-term. A regression 
analysis has been used trying to explain the possible abnormal returns. 	

	
Theoretical Perspectives:     Financial theories including Dividend Irrelevance Theory, Signalling 

Theory and Sticky Dividends among others and behavioural theories 
such as the Bird-in-hand Theory, Catering Theory and Bounded 
Rationality. Also previous research has been used as a reference. 

 
Empirical Foundation:        The study included 291 short-term and 274 long-term events. They 

were distributed over 150 companies, listed on Nasdaq OMX 
Copenhagen, Helsinki and Stockholm, between the years 2006-2016. 

 
Conclusions:                      Negative abnormal return in the short-term for the total Nordic market.  

Positive abnormal return for Sweden in the long-term when using the 
BHAAR share index method. BHAAR matching method ended in 
negative abnormal return for Finland and positive for Denmark.  
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1. INLEDNING 	
I första kapitlet ges en bred bakgrundsbeskrivning till problematiken kring utdelning. Vidare 

förs en problemdiskussion om utdelningarnas vara eller icke vara vilken mynnar ut i studiens 

syfte. Studiens forskningsbidrag samt dess avgränsningar kring utdelning och den nordiska 

marknaden klargörs. Avslutningsvis presenteras studiens vidare disposition. 	

1.1 BAKGRUND	
Som ett av världens största bolag, sittandes på den mest välfyllda kassan, har det amerikanska 

företaget Apple sedan ett par år tillbaka återigen infört aktieutdelningar till sina investerare. 

Trots den enorma kassan har bolaget paradoxalt nog under senare år valt att låna pengar för 

att finansiera sina utdelningar (Worstall, 2015). Varför väljer ett bolag med en till synes 

bottenlös skattkista att söka extern finansiering för att i sin tur dela ut dessa pengar?	

Utdelning och utdelningens existens är mycket omtalad i den ekonomiska världen. Antal 

företag som sänkt sin utdelning under 2016 har aldrig varit så många sedan den senaste 

finansiella krisen (Sommer, 2016). Företagsledningar är generellt ovillig att göra drastiska 

förändringar i utdelningspolicyn då det kommer att påverka aktieavkastningen (Lintner, 

1956). I vilken mån eller i vilken riktning aktieavkastningen kommer röra sig är däremot 

svårare, om inte näst intill omöjligt att förutspå. Tidigare forskning tyder på att en sänkt 

utdelning resulterar i en negativ kursutveckling runt annonseringsdagen (Healy & Palepu, 

1988). 	

Under 2011 hade ICA Gruppen en utdelning på 6 kronor per aktie. Året därpå uteblev dock 

utdelningen helt (ICA Gruppen, 2015). Det intressanta var att ICA Gruppens aktiekurs steg 

från 125 kronor dagen innan utdelningsannonseringen till 157 kronor dagen efter 

annonseringen (Nasdaq, 2016a). I kontrast till den tidigare forskningen ökade således ICA 

Gruppens aktiekurs med 32 kronor under tredagarsperioden i samband med annonseringen av 

utdelningselimineringen.	

Apple och ICA Gruppen är bara två av många exempel associerade med aktieutdelningar som 

förbryllar både investerare och andra aktörer på marknaden. 	

Stora eller lönsamma bolag tenderar i högre utsträckning dela ut mer från sin kassa, jämfört 

med bolag som är små eller mindre lönsamma (Denis & Osobov, 2008). Till exempel har 

Coca-Cola Company under de senaste 54 åren höjt utdelningen, trots att företaget lidit av 
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allvarliga ekonomiska problem (Sommer, 2016). Exempel från den svenska aktiemarknaden 

är H&M och Castellum som under lång tid haft en stabil utdelningstrend (Hernhag, 2013). 

Dock finns det bolag som går mot strömmen. Det antagligen mest belysande exemplet hittas i 

affärsmannen Warren Buffets investmentbolag, Berkshire Hathaway. Bolaget har haft en 

fantastisk tillväxt under de senaste decennierna, men trots det har bolaget endast delat ut 

pengar en enda gång, nämligen år 1967. Bolagets grundare Buffet ska i efterhand skämtsamt 

kommenterat händelsen med att han ”måste ha varit på toaletten” när beslutet togs (Stewart, 

2016).	

Under de senaste åren har antalet företag som ger utdelning minskat signifikant, medan det 

totala värdet på de existerande utdelningarna är betydligt högre än tidigare. De företag som 

tidigare gav små utdelningar har upphört medan större bolag har ökat värdet på sina 

utdelningar, vilket gäller såväl amerikanska som europeiska bolag (Eije & Megginson, 2008). 

Historiskt sett har europeiska bolag haft en högre utdelningsnivå än amerikanska. Under våren 

2015 hade europeiska bolag en genomsnittlig direktavkastning på 3,3 procent jämfört med de 

amerikanska bolagen som endast genererade en direktavkastning på 1,9 procent (Nielsen, 

(2015). En annan trend indikerar att företag stegvis ökar användandet av aktieåterköp som ett 

substitut för utdelning (Grullon & Michaely, 2002). 	

Vad en eliminering eller sänkning av utdelningen egentligen signalerar till marknaden är som 

påvisat svårt att förutse. Med detta sagt finns det inget recept på hur utdelningar ska eller bör 

användas. Vidare råder det inte heller konsensus kring hur aktieägare påverkas av företagets 

utdelningspolicy och förändringar i denna. 	

1.2 PROBLEMATISERING	
Utdelning är ett ständigt aktuellt ämne, då forskare, analytiker och även investerare ännu inte 

är överens om utdelningarnas vara eller icke vara. Fisher Blacks pricksäkra citat kring 

utdelningspolicy från 1976 är aktuellt än idag: "The harder we look at the dividend picture, 

the more it seems like a puzzle, with pieces that just don’t fit together." (Black, 1976). 	

Trots olika studiers delade meningar om utdelningens verkliga värde för bolag är det 

dokumenterat av flera undersökningar att aktieutdelningar är en viktig faktor vid val av 

portföljinnehav för investerare. Det kan exempelvis ske av olika psykologiska anledningar. 

Gordon (1963) presenterar hur aktieägare föredrar kontantutdelningar idag framför potentiella 

vinster i framtiden. Teorin liknas vid det gamla uttrycket ”hellre en fågel i handen än tio i 
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skogen”. Enligt Kahneman och Tversky (1979) upplever investerare en större nytta av att 

inneha en aktie där utdelning sker än en aktie som inte ger utdelning. Företag som tidigare har 

haft utdelning fortsätter vanligtvis med detta vilket gör att investerare förväntar sig utdelning 

även i framtiden, vilket kan leda till en besvikelse från investerare när företag bestämmer sig 

för att sänka eller eliminera utdelningen. 	

Bolagen är väl medvetna om att investerare värdesätter utdelningar, vilket har resulterat i en 

ovilja att sänka utdelningen, med rädsla för en negativ reaktion från marknaden. Tidigare 

studier har visat att en majoritet av dagens finanschefer är ovilliga att göra förändringar i 

utdelningen som kan komma att behöva justeras nedåt i framtiden. Det framgår även att om 

de skulle få börja om ”från början” när utdelningen initierades skulle utdelningsnivån inte 

vara lika hög (Brav m.fl., 2005). 	

Vad en utdelning och framför allt en utdelningsförändring egentligen signalerar till 

marknaden finns det delade meningar om. Både Watts (1973) och Benartzi m.fl. (1997) finner 

endast svagt stöd för att en utdelning skulle signalera information om företagets framtida 

vinst. Benartzi m.fl. (1997) påvisar att marknaden och företagen behandlar 

utdelningsförändring som informationssignaler. Däremot framgår det att marknaden har svårt 

att tyda vad företagen försöker signalera. Av den anledningen menar Benartzi m.fl. (1997) att 

det är lite av ett mysterium varför företag betalar utdelning då det är en kostsam och 

svårtolkad signal. 	

Hur kommer det sig då att företagsledningen lägger stor vikt vid utdelning och vad signalerar 

just en sänkt eller eliminerad utdelning till aktieägarna? Tidigare forskning i framför allt USA 

menar att en sänkt utdelning resulterar i en negativ påverkan på bolagets aktie ur ett 

kortsiktigt perspektiv (runt tre dagar). Vad som händer på längre sikt, upp till ett år, samt hur 

det ser ut på den nordiska marknaden är dock ett mindre utforskat område. Är en sänkt 

utdelning början på ett prisras och en indikation på att investerare bör sälja av sitt innehav? 

Eller kan en sänkning resultera i positiv avkastning på längre sikt och rentav vara lönsamt för 

en investerare? Tidigare studier, visar att även ett år efter utdelningssänkningen genererar 

aktien en negativ överavkastning (Liu m.fl., 2008 och Michaely m.fl., 1994). Gunasekarage 

och Power (2006) visade däremot att det inte föreligger några signaler om 

framtidsutvecklingen för företaget i en utdelningsförändring, utan beslutet grundar sig utifrån 

den historiska och nuvarande prestationen. 	
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Som visat finns det delade meningar om vad en utdelningssänkning eller eliminering har för 

inverkan på företags kortsiktiga och långsiktiga aktieavkastning, vilket är vad denna studie 

önskar bringa klarhet i. Den befintliga forskningen inom området är koncentrerad till de 

anglosaxiska marknaderna där utdelning oftast sker kvartalsvis. I kontrast ämnar denna studie 

undersöka bolag från Danmark, Finland, Island och Sverige. Fortsättningsvis benämns dessa 

länder “Norden”, där Norge således är exkluderat. Dessa relativt outforskade marknader 

skiljer sig avsevärt på framför allt en punkt mot den amerikanska marknaden, nämligen 

utdelningsfrekvensen, som oftast sker en gång per år i Norden (Ferris m.fl., 2010). Studien 

ämnar således undersöka huruvida effekten av en sänkt eller eliminerad utdelning i denna 

kontext överensstämmer med den tidigare forskning som gjorts på andra marknader. 	

1.3 SYFTE	

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur aktieavkastningen utvecklas på kort och lång 

sikt efter en eliminerad eller sänkt utdelning, för ett bolag noterat på Nasdaq OMX Nordic. 

Examensarbetet ämnar även undersöka vad en utdelningssänkning eller eliminering signalerar 

till investerare samt om det föreligger skillnader i signaleringen mellan de nordiska länderna. 

Dessutom kontrolleras det för företags- samt makroekonomiska faktorers påverkan på 

aktieavkastningen.	

1.4 FORSKNINGSBIDRAG	
Studien ämnar bidra till forskningen om sambandet mellan sänkt eller eliminerad utdelning 

och aktieavkastning genom att utforska den nordiska aktiemarknaden. Detta samband har till 

författarnas medvetenhet inte undersökts på den nordiska marknaden tidigare, till skillnad från	

de amerikanska och brittiska marknaderna. På så sätt kontrolleras det även för års- istället för 

kvartalsvisa utdelningar. 

 

Tidigare studier har även till stor del studerat extremfall vid utdelning, nämligen elimineringar 

och initieringar. Denna studie kommer undersöka både utdelningssänkningar och 

elimineringar (fortsättningsvis benämns de båda begreppen tillsammans för 

utdelningssänkning) för att bredda den befintliga forskningen. 	
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Studien undersöker företag som sänkt eller eliminerat sin utdelning mellan åren 2006-2016, 

vilket ger ett tidsmässigt uppdaterat dataunderlag, således kan mer aktuella slutsatser dras. 

Även effekten av finansiella upp- och nedgångar tas i beaktning. En jämförande studie mellan 

de olika nordiska ländernas resultat bidrar ytterligare till den tidigare forskningen.	

1.5 AVGRÄNSNINGAR	
Studien avgränsas till bolag på Nasdaq OMX Nordic där danska, finska, isländska samt 

svenska bolag är listade. Norge, som även det är ett nordiskt land inkluderas ej då norska 

bolag handlas på en annan börs. Vidare avgränsas studien till bolag som har varit listade på 

OMX Nordic Large eller Mid Cap och gjort en utdelningssänkning eller eliminering under 

den valda tidsperioden 2006-2016. Studien fokuserar på större bolag då dessa generellt är mer 

likvida än mindre bolag vilket bör resultera i ett mer rättvisande aktiepris. Den högre 

likviditeten bör leda till en mer effektiv prissättning och en snabbare reaktion och korrektion 

från marknaden när ny information presenteras.	
	

Som tidigare förklarats behandlas endast utdelningssänkningar och elimineringar i studien.  

Tidigare studier tar även hänsyn till utdelningshöjningar och initieringar, men studiens 

avgränsning motiveras utifrån tidigare forskningsresultat. Där en sänkning visat sig ge en 

större effekt på den efterföljande aktieavkastningen än en utdelningshöjning eftersom en 

sänkning är mer oväntad för en investerare. 	
	

Studien är avgränsad till tidsperioden 2006-2016 vilken anses vara tillräcklig då ett relativt 

stort urval har kunnat samlas in. Mer aktuella händelser undersöks för att finna effekten av 

utdelningssänkningar under senare år. Tidsperioden täcker även upp- och nedgångar på 

marknaden, så som den finansiella krisen runt år 2008. 	

1.6 MÅLGRUPP	
Studien riktar sig till studenter och forskare med grundläggande kunskaper inom finansiering 

och statistik. Andra intressenter som kan finna denna studie användbar är investerare, 

företagsledningar samt marknadens övriga aktörer som berörs av studiens forskningsfrågor. 
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1.7	DISPOSITION	

Studiens 
referensram 

• Studiens referensram är uppdelad i två kapitel, praktisk samt teoretisk 
referensram. I första kapitlet presenteras en övergripande bild av 
utdelningar samt den nordiska marknaden med fokus på skillnader och 
likheter. Därefter redogörs det för ekonomiska utdelningsteorier med 
syftet att förstå utdelningarnas existens och avslutas med en 
presentation av beteendevetenskapliga teorier kring utdelning. 

Tidigare 
forskning 

• I detta kapitel ämnas det att ge läsaren en övergripande bild av den 
redan existerande forskningen till varför företag ger utdelning, hur 
aktieavkastningen reagerar på kort och lång sikt samt forskning kring 
utdelningsförändring och företagets resultat. Kritik till den tidigare 
forskningen presenteras och kapitlet mynnar ut i studiens 
hypotesformuleringar.  

Metod 

• Metodkapitlet inleds med att motivera metodval samt presentera 
datainsamling med urvalskriterier och bortfall. Därefter presenteras 
examensarbetets valda metod, eventstudie, som genomförs på kort och 
lång sikt för att undersöka hur aktieavkastningen utvecklas efter en 
utdelningssänkning. En regressionsanalys genomförs för att undersöka 
vilka ytterligare variabler som kan förklara aktieavkastningen. Kapitlet 
avslutas med kritik mot den valda metoden.  

Resultat 

• I kapitlet presenteras studiens resultat avseende samband mellan 
utdelningssänkning eller eliminering och aktieavkastning på kort och 
lång sikt med hjälp av figurer och tabeller. På lång sikt redovisas 
resultatet uppdelat efter index- respektive matchningsmetoden. 
Därefter presenteras resultatet av regressionsanalyserna samt en 
verifikation av de tidigare formulerade hypoteserna.  

Slutsats 

• I det avslutande kapitlet besvaras uppsatsens syfte. Studiens slutsatser 
presenteras med hänsyn till den förda analysen och diskussionen i 
föregående kapitel. Kapitlet ämnar knyta samman arbetet och ge 
läsaren en tydlig bild. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare 
forskning.  

Figur 1. Disposition  
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2. STUDIENS REFERENSRAM 	
I kapitel 2.1 presenteras först en praktisk genomgång av utdelningarnas funktion och aktuella 

begrepp samt en jämförelse av de nordiska länderna. I kapitel 2.2 genomförs en grundlig 

genomgång av relevanta utdelningsteorier utifrån ekonomiska teorier för att skapa en 

grundläggande förståelse till utdelningars vara eller icke vara. För de engelska begrepp och 

benämningar där svenska översättningar inte anses vara rättvisande eller passande har de 

ursprungliga begreppen använts. Kapitlet avslutas med en presentation av 

beteendevetenskapliga teorier rörande marknadsaktörernas preferenser och psykologiska 

aspekter. 	

2.1 PRAKTISK REFERENSRAM	

Den praktiska referensramen ämnar ge läsaren en övergripande bild av utdelningar i praktiken 

samt hur den nordiska marknaden ser ut. Först presenteras utdelningsannonseringens förlopp, 

sedan redogörs det för Nasdaq OMX Nordics uppbyggnad med hjälp av beskrivande tabeller 

över företagens fördelning mellan de olika länderna, segmenten samt branscherna. Även 

likheter och skillnaden mellan de nordiska länderna diskuteras. 	

2.1.1 UTDELNING  

Utdelningen består vanligtvis av en viss del av aktiebolagets vinst men även återköp samt 

inlösen av aktier räknas som utdelning. Utdelningen för det föregående året annonseras ofta i 

samband med ett företags bokslutskommuniké. I bokslutskommunikén presenteras även andra 

finansiella uppgifter så som resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, betydelsefulla 

extraordinära intäkter och kostnader samt framtidsplaner. Utdelningsannonseringen kan, om 

den inte presenteras i bokslutskommunikén, ges i ett separat pressmeddelande till marknaden 

(Andrén m.fl., 2010).	

Utdelningsannonseringen sker oftast flera månader innan den faktiska utdelningen. Swedbank 

annonserade till exempel den andra februari 2016 att årets utdelning sänks. Utbetalningen av 

utdelningen sker dock inte förrän den tolfte april, medan första dagen aktien handlas 

exklusive rätten till utdelning infaller den sjätte april (Avanza, 2016a). Dagen då ny 

information når marknaden är således på utdelningsannonseringen i februari, vilket gör att när 

utdelningen betalas ut har sänkningen varit känd under en längre tid. 	
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På den nordiska marknaden tillhandahålls vanligtvis aktieägarna med utdelning en gång per 

år, med hänsyn till en minoritet av företag som ger halvårsvisa utdelningar, så kallad 

interimsutdelning (Ferris m.fl., 2010). På den amerikanska marknaden däremot delas 

utdelningen vanligtvis ut kvartalsvis och i Europa sker utdelningen en gång per halvår på i 

stort sätt samtliga marknader (Sigblad, 2014). 	

För att få handlas på Nasdaq OMX Nordic Large Cap krävs ett marknadsvärde över 1 miljard 

euro, medan Mid Cap-bolag behöver ett marknadsvärde på 150 miljoner till 1 miljard euro. På 

Nasdaq OMX Nordic Large och Mid Cap finns det idag 305 bolag noterade (Nasdaq, 2016b) 

av dessa ger cirka 80 procent utdelning (Avanza, 2016b). Utdelning är således ett vanligt 

förekommande fenomen. Nedan presenteras en tabell över Nasdaqs OMX Nordic Large och 

Mid Cap bolag fördelade på respektive land, samt ett diagram över hur bolagen är fördelade 

mellan de olika branschindelningarna. Detta för att ge läsaren en överblick över hur den 

befintliga marknaden ser ut där urvalet har gjorts. 

Land  Large Cap  Mid Cap  Total  
Danmark  30 27 57 
Finland  25 39 64 
Island  - 8 8 
Sverige  75 101 176 
  130 175 305 
Tabell 1. Nasdaq OMX Nordic (2016-02-29)	

 

Tabellen nedan visar att Industrials följt av Financials, Consumer Goods och Health Care är 

de branscher med flest antal bolag på Nasdaq OMX Nordic. 	

	
Figur 2. Branschindelning Nasdaq OMX Nordic (2016-02-29)  
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Företag använder sig av olika typer av utdelningspolicys, vilket gör det svårt att säga hur stor 

den genomsnittliga utdelningen är. En del företag knyter sin utdelning till vinsten och håller 

på så sätt en jämn utdelningsnivå. Till exempel har Swedbank idag en policy att dela ut 75 

procent av vinsten (Swedbank, 2016). Andra företag betalar ut en fast faktiskt summa och 

behåller den oavsett vinst i så lång utsträckning som möjligt. Det finns många aspekter att ta i 

beaktning där både interna och externa faktorer påverkar utdelningspolicyn, såsom 

investeringsmöjligheter, kassaflöde och konjunktur.  

2.1.2 NORDISKA MARKNADEN  

Bolagen på listade på Nasdaq OMX Nordic följer samma regler inom ramverket för	

The common Nordic Rules. Danmark, Finland, Island och Sveriges börs samarbetar inom 

områdena notering, kontant aktiehandel samt handel med derivat. Företagen förbinder sig att 

förse marknaden med information om händelser som kan ha effekt på aktiekursen, på ett sätt 

som säkerställer att alla marknadsaktörer får informationen samtidigt. Offentlighetsreglerna är 

uppställda så att presentationen av när och hur listade företag offentliggör information följer 

samma procedur. Varje land har sedan sina egna regleringar kring bolagsstyrning. Exempelvis 

följer Sverige Svensk kod för bolagsstyrning medan Danmark följer bestämmelserna från 

Komitéen for god selskabsledelse (Nasdaq, 2011).	
	

Länderna samarbetar även politiskt bland annat genom Nordiska rådet och Nordiska 

ministerrådet. Skattelagstiftningen ser relativt lik ut mellan de olika nordiska länderna. De 

respektive länderna har olika skattesatser, men den gemensamma nämnaren är att utdelning 

och kapitalvinst beskattas likvärdigt (Nordisk eTax, 2016). Vilket inte är fallet på varken den 

amerikanska eller engelska marknaden där kapitalvinst och utdelning beskattas olika och blir 

därför olika förmånliga för olika typer av investerare (Berk & DeMarzo, 2007). De nordiska 

ländernas makroekonomiska förutsättningar skiljer sig dock, då länderna har olika 

penningpolitik och valuta. Danmark, Finland och Sverige är medlemmar i den europeiska 

ekonomiska och monetära unionen, till skillnad från Island som står utanför. Finland har euro 

som valuta, medan Sverige och Danmark står utanför eurosamarbetet (Europeiska Unionen, 

u.å.). Efter den finansiella krisen 2008 har den svenska och danska marknaden återhämtat sig 

betydligt bättre än den finska marknaden. Island drabbades hårt av den finansiella krisen och 

har haft en volatil utveckling seden dess, se bilaga 1 för respektive marknads utveckling. 	
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Det finns således både skillnader och likheter mellan de nordiska länderna. Den liknande 

beskattningen, kulturen och de nordiska gemensamma reglerna gör att studien anser att det 

finns en gemensam nordisk marknad.  

 

2.2	TEORETISK	REFERENSRAM	UTIFRÅN	EKONOMISKA	TEORIER	
Både teoretiska och empiriska undersökningar har försökt att lösa det tidigare nämnda 

“dividend puzzle”, där följande frågor ställs: “Varför ger företag utdelning?” och “Varför bryr 

sig investerare om utdelning?”. Det finns inga enkla svar på frågorna. Nedan presenteras ett 

urval av erkända ekonomiska teorier för att försöka bringa klarhet i detta pussel. 	

2.2.1 IRRELEVANSTEORIN  

Miller och Modigliani introducerade sin irrelevansteori kring utdelning år 1961. Författarna 

argumenterar för att under förutsättningarna av en perfekt kapitalmarknad, rationellt beteende 

hos investerare samt perfekt säkerhet är företagets utdelningspolicy irrelevant. En perfekt 

kapitalmarknad innebär att ingen köpare eller säljare är tillräckligt stor för att dennes 

transaktioner ska påverka det gällande priset, alla investerare har tillgång till samma 

information samt att inga transaktionskostnader förekommer. Rationellt beteende betyder att 

investerare föredrar en större förmögenhet framför en mindre och är indifferenta till om 

ökningen av förmögenheten sker via utdelning eller ökning av marknadsvärdet. Det tredje 

antagandet om perfekt säkerhet innebär att alla marknadsaktörer har vetskap om företagets 

framtida investeringsprogram och framtida vinster. 	

Enligt Miller och Modigliani är utdelningspolicyn irrelevant då utdelning inte påverkar 

aktiepriset eller företagets avkastning på eget kapital. Aktieägarna bör därför vara indifferenta 

mellan utdelning och kapitalvinst. Vidare argumenterar författarna för att oavsett hur företaget 

fördelar sina inkomster så beror företagets värde på investeringsbeslut samt förmågan att 

generera vinst. Högre utdelning ger således lägre balanserade vinstmedel och kapitalvinster 

och vice versa, vilket lämnar aktieägare med en oförändrad total avkastning oavsett 

utdelningspolicy. Aktieägare kan även skapa sin egen utdelning genom att sälja delar av sin 

portfölj för att matcha sin utdelningspreferens. En försäljning av delar av portföljen är ett sätt 

för aktieägaren att få kontanter, precis som vid utdelning. Eftersom utdelning inte är den 

uteslutande metoden för att anskaffa kontanter, menar Miller och Modigliani att investerare 

inte är villiga att betala mer för aktier med högre utdelningsandelar.  
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2.2.2 SIGNALERINGSTEORIN  

Ett av antagandet i Miller och Modiglianis irrelevansteori är att alla aktörer på marknaden har 

tillgång till samma information angående ett företags framtidsutsikter. I verkligheten besitter 

företagsledningen och andra “insiders” mer information än sina aktieägare vilket skapar ett 

informationsgap som leder till att marknaden inte kan uppskatta det verkliga värdet av 

företaget. Akerlof (1970) visade hur asymmetrisk information mellan köpare och säljare leder 

till marknadsmisslyckanden. Problemet uppstår i samband med att köparen, i det här fallet 

investeraren, inte kan särskilja de bra företagen (“peaches”) utifrån de sämre (“lemons”).	

En metod för att minska gapet och tillföra insiderinformation till marknaden är genom 

utdelning. Information om utdelningsförändring kan ge indirekt information om företagets 

framtida vinst och förväntningar vilket kallas för signaleringsteorin. Miller och Modigliani 

föreslår redan i sin artikel från 1961 att signaleringseffekter existerar när ett eller flera 

antaganden kring en perfekt marknad inte uppfylls. 	

Enligt Ang (1987) och Koch och Shenoy (1999) behöver två antaganden uppfyllas för att 

signaleringsteorin ska hålla. Först måste företagen inneha privat information om företagets 

utsikter samt vara villiga att dela informationen med marknaden. Andra antagandet innebär att 

signalen företaget sänder ut skall vara sann. Sann betyder i det här fallet att företag som har 

sämre framtidsutsikter inte ska kunna imitera och sända falska signaler, det vill säga höja 

utdelningen för att signalera bra framtidsutsikter trots att så inte är fallet. Marknaden måste 

kunna lita på att företagen sänder riktiga signaler. Om dessa två antaganden uppfylls, kommer 

marknaden reagera positivt på utdelningsökningar och negativt till sänkningar. En 

utdelningssänkning kan således anses vara ett tecken på att ett företag har sämre 

framtidsutsikter och aktiepriset kan då komma att sjunka. 	

2.2.3 STICKY DIVIDENDS 

Lintners sticky dividends-teori från 1956 är än idag aktuell. Teorin undersöker olika 

utdelningspolicy och finner starkt stöd för att chefer i allra högsta grad tar aktieutdelning för 

föregående period i beaktande när de ska välja storlek på nästkommande utdelning. 

Företagens ledning och dess aktieägare föredrar en stabil utdelningsnivå med en gradvis 

tillväxt. Detta leder till att företagsledningar noga överväger höjningar av utdelningsnivån då 

ledningen ogärna vill behöva sänka den i framtiden. Den främsta faktorn till en förändrad 

utdelning är förändringar i företagets vinst. De flesta chefer anser att aktieägarna har rätt till 

att ta del av de vinster som företaget genererar. Dock anser cheferna även att aktieägarna bör 
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ha förståelse för en sänkt utdelning vid de tillfällen då företaget genererar en lägre vinst. 

Författarna upptäcker också att vid ökade vinster tenderar företagen att gradvis höja sin 

utdelning, och undvika dramatiska förändringar, för att nå en viss utdelningskvot. Ur ett 

kortsiktigt perspektiv leder detta till en utjämning av utdelningen för att undvika frekventa 

förändringar (Lintner, 1956).	

2.2.4 FREE CASH FLOW-HYPOTESEN  

Jensen och Meckling beskriver agentteorin i sin artikel från 1976. En principal (ägare) väljer 

att anlita en agent (företagsledning) för att utföra uppdrag. Agentteorin förutsätter att både 

agent och principal försöker nyttomaximera sin avkastning, vilket gör att agenten inte alltid 

handlar i principalens bästa. I principalens försök att få agenten att agera i linje med sitt 

intresse uppstår agentkostnader. Easterbrook (1984) identifierade två agentkostnader: 

kostnaden för att bevaka företagsledningen samt kostnaden av att företagsledningen är 

riskavert. Jensen och Mecklings agentteori leder vidare till Jensens (1986) free cash flow-

hypotes. I Miller och Modiglianis irrelevansteori råder ingen intressekonflikt mellan 

företagsledningen och ägare. Agentteorin motsäger sig intressekonflikten och anser att en 

konflikt visst existerar, i det här fallet hur kassaflöden ska hanteras praktiskt. Jensen föreslår 

utdelning för att förena parternas intressen. Företagsledningen må agera i sitt eget intresse på 

aktieägares bekostnad genom att använda sig av kostsamma extraförmåner eller genom att 

göra investeringar som gynnar företagsledningen men inte aktieägare. De fria kassaflöden gör 

enligt Jensen att ledningen tenderar att finansiera projekt med låg avkastning, projekt som 

måhända inte hade blivit finansierade på den publika kapitalmarknaden. Utdelningar minskar 

de tidigare beskrivna agentkostnaderna, då företagsledningen helt sonika har lägre 

kassaflöden att spendera.  

2.2.5 EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN  

Definitionen av en effektiv marknad är enligt Fama (1970) när samtliga instrument på 

marknaden är korrekt prissatta och speglar all information som finns att tillgå. Endast ny, 

oväntad information kommer att justera priset på tillgången. Vidare blir följden att priset rör 

sig oberäkneligt, då det endast reagerar på information av det slaget (Bodie m.fl., 2011). Vid 

utlåtandet om en utdelningsförändring bör alltså aktiepriset förändras omedelbart beroende på 

hur marknaden tolkar informationen. 	
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I sin studie från 1970 tar Fama ett grepp på effektiva kapitalmarknader och undersöker den 

vid tillfället tillgängliga teoretiska och empiriska litteratur på området. Studien leder fram till 

tre nivåer av effektivitet: svag, medelstark och stark form. Skillnaden mellan de tre är 

definitionen av vad som anses vara ”all tillgänglig information” som återspeglar aktiepriset. I 

svag form anses endast historiska priser återspeglas. Vidare förklaras medelstark form, där 

informationen även innefattar publik information, som annonsering av aktiesplit, 

årsredovisningar och nyemissioner. Slutligen beskrivs stark form av marknadseffektivitet. 

Stark form anses vara extrem, då även insiderinformation är inkluderad i “all tillgänglig 

information”. Det här betyder att investerare på marknaden innehar samma information om 

företaget som dess ledning har (Fama, 1970).  

	
2.3	TEORETISK	REFERENSRAM	MED	BETEENDEVETENSKAPLIG	UTGÅNGSPUNKT		
Som tidigare nämnt utgår Miller och Modiglianis irrelevansteori (1961) från en perfekt 

kapitalmarknad där investerare antas vara rationella. Verkligheten ser annorlunda ut och 

nedan presenteras ett antal beteendevetenskapliga teorier som ämnar förklara investerares 

beteenden och förväntningar genom att svara på frågorna: “Varför värdesätter investerare 

utdelning?” och “Varför ger företag utdelning?” samt vilken effekt utdelningen har på 

aktieavkastningen. 	

2.3.1 BETEENDEVETENSKAPLIGA FENOMEN 

Enligt den traditionella teorin om att investerare är rationella bör inte dessa påverkas av 

psykologiska effekter. Utifrån beteendeperspektivet reagerar personer olika på ett visst 

alternativ beroende på hur det är presenterat, exempelvis som “chansen att vinna” eller 

“risken att förlora”. Individer har mentala fack och strävar efter att maximera sin nytta. De 

mentala facken leder i sin tur till att en del investerare uppskattar utdelning mer än andra. 

Äldre och pensionerade investerare ser utdelning som en ersättning för lön medan yngre, 

arbetande investerare uppskattar utdelning eftersom den gör det lättare för dem att tolerera 

högre risk (Shefrin, 2007). Företagsledningen har utvecklat olika tumregler kring 

utdelningspolicy för att möta investerares psykologiska behov. Dessa regler involverar bland 

annat utdelningsutjämning (Lintner, 1956), eller när företagsledningen sätter utdelningspolicy 

utefter investerares behov och efterfrågan. 	
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2.3.2 BIRD-IN-HAND-TEORIN  

Bird-in-hand-teorin förklarar varför ett företag väljer att göra utdelningar till sina aktieägare. I 

kontrast till Miller och Modigliani som argumenterar för att utdelningar är irrelevanta visade 

Gordon (1963) på att aktieägare föredrar kontantutdelningar idag framför potentiella vinster i 

framtiden. Gordon (1963) visade att i en värld utan osäkerheter och informationsasymmetri, 

värdesätts utdelningar annorlunda jämfört med kapitalvinster. På grund av osäkerheten i 

framtida kassaflöden, kommer investerare tendera att föredra regelbundna utdelningar framför 

eventuella kapitalvinster i framtiden - ”bättre med en fågel (utdelning) i handen än tio i 

skogen (kapitalvinster)”. Gordon (1963) visade även att företag som gör utdelningar tenderar 

att höja företagets marknadsvärde. En högre utdelning minskar osäkerheten kring framtida 

kassaflöden och en hög proportion av utdelning sänker kapitalkostnaden och på så sätt höjs 

aktievärdet. En utdelningsökning, ceteris paribus, kan således bli associerad med en ökning av 

marknadsvärdet. 	

Bird-in-hand-teorin har dock blivit hårt kritiserad och ej funnit något starkt empirisk stöd. 

Miller och Modigliani (1961) kritiserade teorin och menade att utdelningspolicy inte påverkar 

ett företags kapitalkostnad och att investerare är helt indifferenta till utdelningar och 

kapitalvinster, författarna kallade teorin för “Bird-in-the-hand fallacy”. Även Bhattacharya 

(1979) kritiserade teorin eftersom han ej ansåg att den höll på en komplett och perfekt 

marknad med rationella investerare. 	

2.3.3 CATERINGTEORIN 

Cateringteorin menar att beslutet om att ge utdelning eller inte drivs av rådande investerares 

efterfrågan av utdelning. Företag tillhandhåller utdelning när investerare betalar en premie för 

aktien. Det vill säga att utdelningsbeslutet är en fråga om vad investerare efterfrågar vid olika 

tidpunkter (Baker & Wurgler, 2004). Li och Lie (2006) utvecklar Baker och Wruglers (2004) 

cateringteori genom att addera både ökningar och sänkningar till nuvarande utdelning. Li och 

Lie finner att beslutet om att ändra utdelningen och omfattningen av förändringen beror på 

den premie som kapitalmarknaden sätter på utdelningen. Även marknadens reaktion på 

utdelningsförändringen beror på utdelningspremien. Vid en sänkt utdelning är således inte en 

investerare som värdesätter utdelning benägen att betala en premie för aktien längre och 

aktiepriset sänks. 	
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2.3.4 BOUNDED RATIONALITY  

Simon (1957) myntade uttrycket bounded rationality som ett alternativ till ekonomiska 

modeller som används för att beräkna optimal beslutsfattning. Simon menar att människor 

endast är delvis rationella i sitt agerande och resterande handlingar sker utifrån irrationella 

grunder. Den begränsade rationaliteten är en kontrast till den rationella investeraren som 

Miller och Modigliani beskriver finns på den perfekta marknaden. Ekonomiska beslutsfattare 

använder sig av heuristiska metoder snarare än optimala metoder. Heuristiska metoderna ger 

en ofullständig beslutsgrund, men som för stunden är tillräckligt tillfredställande för att ta ett 

beslut. Beslutsfattarna använder sig av heuristiska metoder eftersom beslutet i sig är komplext 

och de saknar förmågan att bearbeta all information och ta de mest optimala besluten. 	

Företagsledningen är begränsat rationella när det kommer till utdelningspolicyn. Att betala 

utdelning är ett ekonomiskt beslut som inte alltid tas utifrån ekonomiska grunder. Ledningen 

vill att investerare skall vara nöjda, vilket bland annat uppnås genom utdelning. Utdelningen 

gör att ledningen i sin tur blir mer populär, vilket gör att de fortsätter betala utdelning även 

om det inte är det mest optimala rent ekonomiskt (Frankfurter m.fl., 2003). Gigerenzer och 

Selten (2002) stödjer Simon genom visar att enkla heuristiska metoder ofta leder till bättre 

beslut än de teoretiskt sätt optimala tillvägagångssättet. 	
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3. TIDIGARE FORSKNING	
Kapitlet ämnar ge läsaren en djupare förståelse av tidigare forskning kring utdelning. 

Ämnesområden så som varför företag ger utdelning samt kort- och långsiktig aktieavkastning 

efter en utdelningsförändring presenteras i kapitlet. Studierna ligger till grund för tolkning av 

resultat samt analys. Kapitlet avslutas med en hypotesgenerering utifrån tidigare forskning. 	

Utdelningsförändringar har genom åren undersökts utifrån många olika perspektiv och syften. 

Merparten av forskningen har gjorts på den amerikanska marknaden och undersökt kortsiktig 

aktieavkastning. 	

Enligt Mann (1989) kommer oväntade förändringar i utdelning på en effektiv marknad att ge 

utslag kring annonseringsdagen. Om det är en positiv (negativ) förändring kommer det bli en 

positiv (negativ) reaktion på marknaden. Reaktionen beror på att investerare antar att viktig 

information om företaget signaleras genom utdelningsförändringen eftersom de varken har 

tillgång till relevant eller kostnadsfri information angående företagets framtidsutsikter. 

Genom att ändra utdelningsnivån kan ett företag, som tidigare nämnts, förmedla information 

till investerare. En förändrad utdelning kan på så sätt påverka investerares förväntningar på 

företagets framtida prestation, vilket i slutändan kan påverka aktiepriset. 	

Bhattacharya (1979) och Miller och Rock (1985) utvecklade teoretiska modeller för att mäta 

informationsinnehållet av en utdelning. De båda studierna kom fram till att förändringar i 

utdelning för med sig information om framtida prestation. Generellt sett så indikerar 

signaleringsteorin ett positivt samband mellan förändring i utdelning och förändring i 

aktieavkastningen. Ett positivt samband påträffas även mellan förändring av utdelning och 

framtida vinst samt analytikers vinstprognoser. 	

3.1 SKÄL TILL UTDELNING 	

Denis och Osobov (2008) undersöker orsakerna till varför företag delar ut pengar i form av 

aktieutdelning i länderna USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Japan. 

Författarna finner att liknande anledningar till utdelningen föreligger. I alla sex länder består 

de avgörande faktorerna till stor del av företagsstorlek, lönsamhet, tillväxtmöjligheter och 

förhållandet mellan intjänat och investerat kapital. Stora och lönsamma företag tenderar att i 

högre grad betala utdelning, samtidigt som utdelningen från företag med stora 

tillväxtmöjligheter varierar. Författarna finner även en del bevis som tyder på att viljan till att 

betala utdelning minskar, vilket inte bara är isolerat till USA, utan även de andra undersökta 
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marknaderna. Dock är minskningarna små, och kan hänföras till tidsperioden 1989-2002. 

Försvagningarna kommer framför allt från nyintroducerade företags misslyckande till 

utdelningsinitiering. Studien sammanfattas med att slå fast att inga signifikanta skillnader i 

företags utdelningspolicy föreligger i deras studie jämfört med tidigare studiers. 	

Brav m.fl. (2005) utför en undersökning med drygt 400 amerikanska finanschefer med mål att 

bestämma de faktorer som driver beslut kopplade till utdelning och aktieåterköp. De finner, 

likt studier innan dem, att företag är väldigt konservativa när det kommer till utdelningar, och 

de undviker i största möjliga mån att sänka dem, då den nuvarande utdelningsnivån tas för 

givet av aktieägare. De företag som nu betalar utdelning berättar att om de skulle få börja om 

”från början” när de initierade utdelningar, skulle deras utdelningsnivå inte vara lika hög. 

Vidare så är det i stort sätt bara företag med hållbara vinstökningar som höjer eller initierar 

utdelningar, men många av dessa väljer att betala ut pengar genom återköp istället. Företagen 

anser inte längre att utdelningsnivån är lika betydande, utan den är mer flytande, till skillnad 

från aktieägarna. Vidare anses återköpen vara väldigt viktiga, då man upplever stor flexibilitet 

i dessa, i jämförelse med utdelningar. Miller och Modiglianis ramverk från 1961 passar bättre 

in på återköp, då företagsledningen tydligt indikerar att operationella beslut samt 

investeringsbeslut är viktigare än återköpen. Sammanfattningsvis presenterar Brav m.fl. 

(2005) ”regler” för utdelningspolicy. Vid reducering av utdelning kommer företaget 

bestraffas, låt därför inte utdelningsnivån avvika för mycket från konkurrenters, behåll ett bra 

kreditbetyg samt en bred och diversifierad bas av investerare. Behåll även flexibilitet och 

slutligen vidta inte åtgärder som sänker vinsten per aktie. Allt det här för att reducera den 

negativa effekten i största möjliga mån. 

	

3.2 KORTSIKTIG AKTIEAVKASTNING EFTER UTDELNINGSFÖRÄNDRING 	

Pettit (1972) undersöker effekten av förändring i utdelning på kort sikt under en period på tre 

dagar. Författaren finner att marknaden reagerar positivt på ökad utdelning och negativt på 

minskad utdelning, vilket även stöds av bland annat Michaely m.fl. (1994) och Woolridge 

(1983). Författaren argumenterar även för att utdelning förmedlar mer information än 

informationen i vinstprognosen. Fracassi (2008) gör en liknande undersökning av 

aktiepriskänslighet på kort sikt efter förändring i utdelningsnivå. Utifrån agent-

principalproblem, signalerings- samt cateringteorin förutspås en positiv (negativ) reaktion till 

en höjning (sänkning) av utdelningen. Resultatet visar dock att den negativa reaktionen på 
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aktiepriset, till följd av en sänkning, huvudsakligen beror på företagets övergång från ett 

moget till ett nedåtgående stadium i livscykeln. En nedåtgående trend signalerar att företaget 

får högre systematisk risk och ännu lägre lönsamhet. En positiv reaktion beror i sin tur på 

signaleringen av högre framtida vinster. Prisreaktionen av en sänkt utdelning blev större än 

prisreaktionen av en höjning. Studien finner dock att 37 procent av de företag som 

tillkännager en sänkning av utdelningen upplever en positiv prisreaktion.	

Utdelningselimineringar uppfattas oftast av investerare som en negativ nyhet. Majoriteten av 

den tidigare forskningen visar på ett negativt samband mellan utdelningselimineringar och 

aktiepris. Bulan m.fl. (2007) visar däremot hur utdelningselimineringar kan vara ett positivt 

tecken för investerare. Författarna skiljer på “bra” och “dåliga” elimineringar. Bra 

elimineringar signalerar en vändning för företaget efter en period av sämre resultat och leder 

till ett återupptagande av utdelningen inom de fem efterföljande åren efter elimineringen. 

Investerare har svårt att skilja på bra och dåliga elimineringar, då marknadsreaktionen vid 

annonsering av eliminering är lika oavsett bra eller dålig eliminering. Bulan m.fl. (2007) 

identifierar två viktiga faktorer för att avgöra om en utdelningseliminering är bra eller dålig. 

Den första faktorn innebär att företag som gör en bra eliminering har högre lönsamhet samt 

lägre skuldsättningsgrad vid tillkännagivandet. Företaget använder sedan det sparade från 

elimineringen till att sänka (den redan låga) skuldsättningsgraden, till skillnad från dåliga 

elimineringar som har en ihållande hög skuldsättning och fortsätter att prestera dåligt efter 

elimineringen. För det andra är det större sannolikhet att utdelningselimineringen är bra om 

den sker när marknaden generellt går bättre. Slutligen konstaterar författarna att bra 

elimineringar görs av företag som inser vikten av att bita i det sura äpplet för att förbättra sin 

operationella och finansiella ställning. 	

Denis m.fl. (1994) studerar relationen mellan utdelningsförändringar och förändring i 

aktiepris på den amerikanska marknaden. Studien visar att bolag som väljer att höja (sänka) 

sin utdelning även visar en höjd (sänkt) lönsamhet och ett starkare (svagare) kassaflöde under 

de nästkommande åren efter en sådan utdelningsförändring, i enlighet med signaleringsteorin. 

Även Nissim och Ziv (2001) visar att en förändring i utdelningen är positivt korrelerad med 

framtida vinster och lönsamhet. Dock visar andra studier så som Grullon m.fl. (2003) och 

DeAngelo m.fl. (1996) att utdelningen inte innehåller information om framtida vinster och är 

negativt korrelerade med framtida förändringar i lönsamhet. 	
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3.3 LÅNGSIKTIG AKTIEAVKASTNING EFTER UTDELNINGSFÖRÄNDRING 	

Två pionjärer inom långsiktig aktieavkastning efter utdelningssänkning är Woolridge och 

Ghosh (1985). Författarna föreslår i sin studie att om ett företag har potentiellt lönsamma 

investeringar som ej går att skjuta upp, begränsat med likvida medel och kostnaderna för 

extern finansiering är påtagliga, kan värdet på företagets aktier höjas genom att minska 

utdelningen och höja investeringstakten. Tre olika grupper av företag med sänkt utdelning 

används i studien. Den första gruppen har sänkt utdelning och vinst samtidigt. Den andra 

gruppen har sänkt sin utdelning, vilket avslöjar vinstsänkning eller förlust. Den tredje gruppen 

har också sänkt sin utdelning men meddelar samtidigt ökad investeringstakt eller högre vinst. 

Dessa tre grupper presterar bättre än marknaden på lång sikt genom att återfå de 

marknadsvärden som gick förlorade under tiden företagen meddelade sina förändringar. 	

Liu m.fl. (2008) studerar avkastningen för amerikanska företag som har reducerat eller 

eliminerat sin utdelning. Studien studerar aktieavkastningen tre dagar respektive ett, tre och 

fem år efter utdelningssänkningen. Studien beräknar den kortsiktiga aktieavkastningen med 

Cumulative abnormal average return (CAAR) och den långsiktiga aktieavkastningen genom 

Buy-and-Hold Abnormal Returns (BHAR). CAAR är företagets genomsnittliga 

överavkastning ett antal handelsdagar kring en företagshändelse. BHAR kan liknas vid en 

passiv investerare som köper en aktie och sedan behåller den, där företagets aktieavkastning 

jämförs med ett marknadsindex. För att ytterligare försöka förklara resultatet utför Liu m.fl. 

(2008) en regressionsanalys med åtta olika kontrollvariabler, utvalda från tidigare studiers 

hypoteser eller tidigare signifikanta resultat.	

Studien visar en negativ överavkastning ett år efter annonseringen av utdelningssänkningen, 

på cirka 10 procent. Det sammanslagna resultatet från studien av Liu m.fl. (2008) indikerar på 

att aktieprisutvecklingen som upptäcks är en fördröjd effekt av offentliggörandet om 

företagets vinst.  Författarna finner även att prisfördröjningen är begränsad till mindre bolag 

samt kan vara en konsekvens begränsade arbitragemöjligheter och faller på så sätt inom 

ramen för en effektiv marknad. 	

I likhet med Liu m.fl. (2008) studerar Michaely m.fl. (1994) amerikanska bolag under både en 

längre och kortare tidsperiod. Michaely m.fl. (1994) undersöker effekten på aktiepriset vid 

både utdelningseliminering och initiering. I det korta perspektivet, tre dagar runt 

annonseringen, finner författarna att avkastningen sjunker med sju procent efter en 

eliminering av utdelning. För att beräkna aktieavkastningen på lång sikt används BHAR i 
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likhet med Liu m.fl. (2008). Även i det längre perspektivet, ett kvartal efter 

utdelningselimineringen, fortsätter avkastningen att sjunka med elva procent.	

Bali (2003) studerar aktieprisets utveckling efter en förändring i utdelning på lång sikt, från 

ett kvartal till fyra år efter. Författaren finner signifikanta avvikelser för både en höjning och 

sänkning av utdelning. Studien visar likt Liu m.fl. (2008), Benartzi m.fl. (1997) samt 

Michaely m.fl. (1994) att avvikelsen är större för en sänkning än en höjning. De flesta 

utdelningshöjningarna görs av de största företagen i urvalet. Första kvartalet efter 

utdelningsförändringen är överavkastningen fem procent för ökad utdelning och -11 procent 

för minskad utdelning, vilket är i linje med resultatet från Michaely m.fl. (1994). Aktiekursen 

för aktier med höjd utdelning fortsätter att avvika från den förväntade avkastningen under fyra 

år efter höjningen, medan aktierna med sänkt utdelning endast avviker det första kvartalet 

efter sänkningen. 	

Jensen och Johnson (1995) undersöker 21 bolagskaraktäristika tre år före, samt tre år efter en 

utdelningssänkning. Författarna finner att vinsterna sjunker innan den sänkta utdelningen och 

ökar därefter. Investeringar i materiella anläggningstillgångar, externa finansieringsaktiviteter, 

antalet anställda samt forskning och utveckling sjunker efter utdelningsreduceringen. Vidare 

visas även ökad tillgångsförsäljning samt fortsatt sänkt omsättning, samtidigt som övriga 

försäljningskostnader och kortfristiga skulder ökar i perioden efter sänkningen. Alla dessa 

faktorer ger bolaget i fråga en sämre konkurrensposition, vilket tas i uttryck i den negativa 

aktieutvecklingen. Författarna kan inte finna signifikant stöd för att aktien återhämtar sig i 

samma utsträckning som bolagets vinster gör under perioden efter sänkningen. Dock visar 

studiens resultat att en sänkt utdelning markerar ett tydligt slut på en finansiell nedgång, samt 

början på bolagets omstrukturering. Trots att vinsterna ökar i kölvattnet av 

utdelningssänkningen är det snarare ett resultat av sänkta kostnader än en ökning i försäljning, 

då författarna inte kan finna stöd för en omsättningsökning under samma period. 	

Tillkännagivandet av utdelning och vinst sker oftast samtidigt. Gunasekarage och Power 

(2006) studerar den gemensamma effekten på aktiepriset av dessa tillkännagivanden. Runt 

annonseringsdatumet ökar aktiepriset för företag med ökad utdelning och vinst, medan det 

minskar för företag med sänkt utdelning och vinst. Tillkännagivandet av förändringarna 

verkar dock inte signalera den långsiktiga framtida utvecklingen hos företagen, utan istället 

den historiska och nuvarande prestationen. Det visar sig därefter att företagen med både sänkt 

utdelning och vinst uppnådde den högsta överavkastningen under de efterföljande fem åren. 
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Det här skapar en anomali eftersom marknaden verkar vara oförmögen att tolka information 

relaterat till den verkliga motivationen bakom utdelningsförändringen och applicera den på 

aktiepriset. Dock menar Gunasekarage och Power (2006) att huvuddelen av aktieutvecklingen 

kan hänföras till vinstutvecklingen och inte till utdelningsförändringen. Författarna finner 

även i sin studie från 2002, att korrelationen mellan förändringar i resultat och utdelning är 

svag. Detta tyder på att resultatet kanske inte är en påverkande faktor till en förändrad 

utdelning. 	

3.4 UTDELNINGSFÖRÄNDRING OCH FÖRETAGETS RESULTAT 	

Benartzi m.fl. (1997) undersöker om förändringar i utdelning även innehåller information om 

företagens framtida resultat, men finner svagt stöd för sitt påstående i enlighet med Watts 

(1973). För företag som har ökat sin utdelning har resultatet ökat samma år samt föregående 

år som ökningen sker, men ingen efterföljande resultatökning. Storleken på förändringen 

förutspår inte heller hur det framtida resultatet blir. Företag som minskar sin utdelning har 

haft ett svagare resultat samma år och året innan, men visar sedan ett förbättrat resultat 

efterföljande år. Aktieavkastningen tre dagar efter tillkännagivandet resulterade däremot i ett 

sänkt aktiepris med två och en halv procent vilket stämmer överens med tidigare studier av 

den kortsiktiga aktieutvecklingen. 	

Även Healy och Palepu (1988) studerar företag som har eliminerat utdelningen och finner att 

aktieavkastningen efterföljande en utdelningseliminering är korrelerad med bolagets 

resultatförändring för det aktuella året samt året efter utdelningsförändringen. På så sätt visar 

studien att utdelningsförändring tillhandahåller information om bolagets framtida 

resultatutveckling i motsatts till Benartzi m.fl. (1997). 	

Liljeblom m.fl. (2015) studerar om utdelning kan signalera framtida resultat för företag i 

Sverige, Norge och Danmark. Författarna utgår från att om utdelningssignalering existerar, 

borde den vara lättare att finna i civilrättsliga länder, så som de nordiska länderna, än i länder 

som tillämpar den engelska rättsordningen. Att signaleringen borde vara tydligare i de 

civilrättsliga länderna motiveras med att “utdelningscatering” sker i lägre utsträckning. I sin 

studie finner författarna starkt stöd för utdelningssignalering i Sverige, följaktligen att 

utdelningen kan signalera framtida resultat. Ett stöd kan till viss del även påvisas för Norge, 

men inte för Danmark. Att resultatet skiljer sig länderna emellan förklaras av små variationer i 

ländernas rättsliga system, bolagsstyrning, ägarstrukturer och makroekonomiska miljöer 

vilket har stor påverkan på resultaten.  
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Nedan sammanfattas ett urval av de tidigare studier som presenterats i kapitlet. 	

För-	
fattare  

Land & 
tidsperiod 

Beroende 
variabel  

Metod Resultat 

Michaely 
m.fl. 
(1994)  

 

USA,  
1964-	
1988 

Abnorm 
aktie-	
avkastning 
efter 
eliminering 
och initiering 

Benchmark-portfölj: Lika-
viktat marknadsindex och 
Matchningsbolag – matchat på 
storlek samt storlek & industri 
 
BHAR: 3 dagar, 1 år och 3 år.  

• BHAR 3 dagar: -7 % 	
• BHAR Index (1 år): -11%	
• BHAR Match-storlek (1 år): 	

-13%	
• BHAR Match-storlek & 

industri (1 år): -14%	

Gunase-
karage & 
Power 
(2006)  

UK, 1989-
1993 

Abnorm 
avkastning 
efter en 
annonsering 
av både vinst 
och utdelning  

Benchmark-portfölj: Lika-
viktat marknadsindex 
	
BHAR: 5 år före och 5 år 
annonseringen 
	
Regression  

• Utdelningsbeslut grundas på 
historisk och nuvarande 
prestation. Annonseringen är 
således inte ett tecken på 
långsiktig framtida prestation.  

Bulan 
m.fl. 
(2007) 

USA, 
1962-2001 

Abnorm 
aktie-
avkastning 
efter 
eliminerad 
utdelning 

CAR: 3 dagar  
 
BHAR: 1 år 
 
Regression  

• CAR: -6,66%  
• BHAR (1 år): -13,91%  
• Cirka 35% av elimineringarna 

var goda nyheter och 
signalerade en vändning för 
företaget.  

Fracassi 
(2008)  

USA, 
1963-	
2005 

Aktie-	
avkastning 
efter Δ i 
utdelning 

CAR: 3 dagar 
 
OLS-regression med 
förklarande variabler 

• En utdelningsökning 
(sänkning) leder till ett positivt 
(negativ) aktiepris.  

• CAR (sänkning): -1,3% 
 

Liu m.fl. 
(2008)   

 

USA, 
1927-1999 

Abnorm 
aktie-	
avkastning 
efter en 
reducerad 
eller 
eliminerad 
utdelning  

Benchmark-portfölj: Lika- och 
värdeviktat index. 	
BHAR 1 år	
	
Fama-French tre faktors 
modell 	
 

• BHAR-index (1 år): 	
-6,85% till -11,04%	

• BHAR-match (1 år): 	
-5,89% till -14,52%	

• Aktieprisutvecklingen är en 
fördröjd effekt av 
utdelningsförändringen.	

Liljeblom 
m.fl. 
(2013)  

Sverige, 
Norge, 
Danmark, 
1969-	
2010 

Framtida 
resultat efter 
utdelnings-
annonsering 

Tidsserie-regression och  
Granger-causality test 

• Stöd för signaleringsteorin i 
Sverige, men ej i de andra 
länderna.  

Tabell 2. Sammanfattning av tidigare studier  
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3.5 KRITIK MOT DEN TIDIGARE FORSKNINGEN 	

Ett kritiskt förhållningssätt har tillämpats vid genomgång av teorier och tidigare studier. 

Tidigare studier har kritiskt granskats utifrån vilken tidskrift de har publicerats samt antal 

citeringar. Tidigare forskning kan vara subjektiv utifrån dess författares åsikter, vilket kan 

påverka studiens resultat. För att undvika olika snedvridningar har ett omfattande antal studier 

och deras olika resultat granskats. 	

Mycket av den tidigare forskningen baseras på datamaterial från mitten av 1900-talet och 

framåt, samt är hämtat från den amerikanska marknaden. Det är dock denna forskning som 

fortfarande citeras och används i stor omfattning. Försök till att inkludera nyare studier gjorda 

på andra marknader än den amerikanska har gjorts för att skapa en mer nyanserad bild av 

utdelningsförändringens påverkan i dagsläget. En del av de teorier studien refererar till är 

gjorda under mitten av 1900-talet och framåt, exempelvis Lintner (1956), Gordon (1963) och 

Fama (1970). Dock anses dessa studier fortfarande vara relevanta, då forskningen än idag 

refererar till dem.	

3.6 HYPOTESFORMULERING 	

Utifrån studiens syfte och teoretiska referensram har följande hypoteser formulerats. Abnorm 

avkastning avser aktiens faktiska avkastning jämfört med förväntad avkastning, vilket 

förklaras vidare i kapitel 4. 

Hypotes 1: 

H0: En utdelningssänkning eller eliminering resulterar inte i en abnorm avkastning på kort sikt.  

H1: En utdelningssänkning eller eliminering resulterar i en abnorm avkastning på kort sikt. 	

Hypotes 2:	

H0: En utdelningssänkning eller eliminering resulterar inte i en abnorm avkastning på lång sikt. 	

H1: En utdelningssänkning eller eliminering resulterar i en abnorm avkastning på lång sikt. 	

Hypotes 3:	

H0: Det råder ingen signifikant skillnad i abnorm avkastning mellan de studerade länderna på kort sikt. 	

H1: Det råder en signifikant skillnad i abnorm avkastning mellan de studerade länderna på kort sikt.	

Hypotes 4:	

H0: Det råder ingen signifikant skillnad i abnorm avkastning mellan de studerade länderna på lång sikt.	

H1: Det råder en signifikant skillnad i abnorm avkastning mellan de studerade länderna på lång sikt.	
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4.	METOD		

I metodkapitlet beskrivs det tillvägagångssätt som användes för att genomföra studien. 

Datainsamling och bearbetning presenteras och därefter beskrivs eventstudien på både kort 

och lång sikt. Vidare introduceras studiens regressionsanalys samt dess variabler. 

Avgränsningar inom metoden presenteras och motiveras. Till sist förs en kritisk diskussion 

kring den valda metoden. 	

4.1 METODVAL OCH FORSKNINGSANSATS	
För att uppfylla studiens syfte genomfördes en kvantitativ studie med en deduktiv ansats, 

vilket tillämpades genom en eventstudie. Den kvantitativa studien lämpade sig då studiens 

syfte var att visa effekten av en utdelningssänkning eller eliminering på marknadsvärdet. 

Möjligheterna gavs även att dra generella slutsatser vid ett eventuellt signifikant resultat 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Eftersom en bred bas av befintliga och relevanta teorier samt 

studier fanns tillgängliga inom valt forskningsområde var en deduktiv ansats lämplig. En 

fördel med den deduktiva ansatsen är att objektivitet lättare upprätthålls, men risken finns att 

endast faktorer inom befintlig teori undersöks och annan information förbises (Lundahl & 

Skärvad, 1999). 

4.2	DATAINSAMLING	OCH	URVAL	
Studien har endast använt sekundärdata då det ämnades bearbeta befintlig data utifrån ett nytt 

perspektiv. 
	

Datakällor:	

● Thomson Reuters databas Datastream - här hämtades alla aktie- och indexkurser samt 

företagsspecifik information till kontrollvariablerna.  

● Thomson Reuters databas Eikon - här hämtades alla datum för utdelningsannonsering 

samt utdelningarnas storlek.  
	

De ovanstående databaserna är välkända och tillförlitliga leverantörer av finansiell 

information. De används flitigt av såväl professionella forskare och inom akademiska 

sammanhang vilket gör att de anses vara pålitliga.	
	

Stängningskursen har använts eftersom studiens eventfönster behandlade hela handelsdagar 

samt att handel sker frekvent under hela handelsdagen för de största aktielistorna. Däremot 
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har hänsyn inte tagits till den exakta tidpunkten under dagen för annonseringen av 

förändringen i utdelningen. Utdelningarna samt aktiekurserna är justerade för split vid 

inhämtandet.	 Studien avgränsades till att omfatta svenska, danska, finska och isländska 

aktiebolag noterade på Large och Mid Cap-listorna på Nasdaq OMX Nordic mellan åren 2006 

och 2016. Företag med utdelningssänkningar eller elimineringar som skedde under 2016 och i 

slutet av 2015 har endast använts i den kortsiktiga studien. Dels för att i den långsiktiga 

studien analyserades kursutvecklingen 210 handelsdagar efter annonseringen av 

utdelningssänkningen och dels för att nyckeltal användes som inte är tillgängliga för år 2015.  
	

För att ha inkluderats i studien måste således bolagen ha genomfört en sänkning eller 

eliminering av sin utdelning från föregående år. Studien valde att gå i linje med Liu m.fl. 

(2008) och avgränsade därför urvalet till företag där bolagsspecifik information och data 

fanns tillgänglig vid tidpunkten för studiens datainhämtning. Till exempel har bara företag där 

annonseringsdatumet för utdelningssänkningen funnits tillgängligt i de tidigare nämnda 

databaserna tagits med i urvalet. För att öka replikerbarheten av studien kompletterades inte 

data genom externa källor, till exempel årsredovisningar, för att varje typ av data skulle vara 

från samma källa och beräknas på samma sätt.	
	

Vidare måste bolagen ha varit listade på antingen segmenten Large eller Mid Cap när 

utdelningssänkningen skedde. Information om vilka bolag som har varit listade under vilket år 

på respektive segment har tillhandahållits av OMX Nasdaq och noga kontrollerats för. Nasdaq 

köpte OMX år 2007, vilket gör att de endast kan tillgodose data från året innan uppköpet och 

framåt (Nasdaq, 2016b). Företag på Small Cap-listan har exkluderats från urvalet då små 

bolag kan snedvrida tillförlitligheten av minsta kvadratmetoden och andra modeller (Fama, 

1998). Small Cap uteslöts även på grund av att dess aktier är mindre likvida i jämförelse med 

Large och Mid Cap, samt att många Small Cap-bolag inte har varit listade en längre period 

vilket ökar svårigheterna att finna information om dessa i finansiella databaser. 	
	

I enlighet med Liu m.fl. (2008) avgränsade även denna studie sitt urval till företag med endast 

kontantutdelningar och exkluderar således aktieutdelning och andra typer av utdelning. Alla 

företag som har genomfört en utdelningssänkning eller eliminering har inkluderats i urvalet, 

storleken på förändringen har således ingen betydelse för urvalet (Liu m.fl., 2008). Vidare har 

denna studie i motsats till Liu m.fl. (2008) inte avgränsat urvalet till bolag med stabila 

utdelningar de föregående åren innan en sänkning. Eftersom denna studie studerar effekten 
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210 handelsdagar efter utdelningssänkningen, påverkar inte nästkommande års 

utdelningsannonsering den undersökta perioden.  
	
Till skillnad från den amerikanska forskningen där företag delar ut till sina investerare 

kvartalsvis, sker dessa utdelningar vanligtvis en gång per år på den nordiska marknaden. 

Studien har därför endast tillgodoräknat bolag som sänkt eller eliminerat en årsvis utdelning. 

Sänkning av interims- och extrautdelning eller andra typer av utdelning räknades ej med i 

urvalet. Dock inkluderades företag som använder sig av till exempel interimsutdelningar ett 

annat år än då utdelningssänkningen skedde. Motiveringen är att meddelandet om utdelning 

som endast sker en gång per år, bör få större effekt än om meddelandet hade skett oftare. 

Eftersom informationsgapet mellan bolaget och investeraren minskar i och med att 

information tillförs mer frekvent, i enlighet med signaleringsteorin. Liu m.fl. (2008) utesluter 

även företag som delar ut års- eller halvårsvis istället för kvartalsvis, för att bara inkludera 

event som sker med samma frekvens. Det hade även blivit svårt att behandla och jämföra 

företag med interimsutdelning med företag som endast har årsvis utdelning, med tanke på att 

signaler sänds ut med högre frekvens till marknaden vid det förstnämnda alternativet och på 

så sätt skapas flera undersökstillfällen under samma tidsperiod, vilket även stöds av Fracassi 

(2008).	
	
Vidare exkluderades bolag som endast har gjort en utdelning under hela den tidsperiod som 

kunde hämtas ur databasen Eikon för respektive bolag. Bolagen gör visserligen en eliminering 

av utdelningen året därpå, men då detta är en anomali tolkades den som en extrautdelning och 

exkluderades således från urvalet. 	
	
Tidigare studier (Liu m.fl., 2008 och Michaely m.fl., 1994) har exkluderat “regulated 

industry”, vilket på den amerikanska marknaden innefattar bland annat finansiella bolag, 

fastighets- och sjukvårdsbolag. Även Fama och French (1992) exkluderar finansiella bolag i 

kvantitativa studier i och med att finansiella bolag normalt har en hög skuldsättning, vilket för 

andra typer av bolag ofta indikerar ekonomiska svårigheter. Studien valde att inkludera 

sådana bolag då reglerad industri i USA ej nödvändigtvis räknas som reglerad industri i 

Norden. Finansiella bolag och fastighetsbolag utgjordes av dummyvariabler i de statistiska 

beräkningarna. Beräkningarna genomfördes sedan med och utan finans- och fastighetsbolagen 

för att undersöka om dessa påverkade studiens beräkningar.  Hela studiens urval finns att läsa 

i Bilaga 2. 
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4.3	BORTFALL	
För bolag som har blivit avnoterade, uppköpta eller gått i konkurs återfinns ingen historisk 

data rörande annonseringsdatum för utdelningen i de utvalda finansiella databaserna. Bolagen 

uteslöts således ur undersökningen, då det ej har varit möjligt att undersöka om dessa har 

genomfört en utdelningssänkning eller eliminering. Bortfallet kan innebära en viss 

snedvridning i urvalet vilket vidare diskuteras under metodkritik. I regressionsanalysen föll 

bolag bort som inte hade fullständig variabeldata tillgänglig. Statistikprogrammet Eviews, 

som har använts för att genomföra regressionsanalysen, gör det per automatik. Även i detta 

fall hämtades inte data in från andra källor än de tidigare då vi vill underlätta för 

replikerbarheten, vilket resulterar i ett mindre urval. 	
	

I studien inkluderades isländska bolag initialt. Efter studiens avgränsningar återstod dock 

totalt endast två utdelningssänkningar på den isländska börsen, hänförda till bolaget Marel. 

Eftersom författarna inte anser sig kunna dra några landspecifika slutsatser från två händelser 

från samma bolag föll dessa två bort från studien, således uteslöts Island som land fortsatt i 

studien. 	
	

Ett antal bolag i urvalet var noterade på ett flertal av de nordiska börserna. För att undvika att 

samma event förekom i studien två gånger ingick endast den utdelningssänkning som skedde 

på bolagets lokala börs. Bolagen som är korslistade samt vilket index de jämförs mot i studien 

finns i bilaga 3.	
	

Eftersom studien använde sig av ett eventfönster som sträckte sig 1 respektive 210 

handelsdagar efter eventet kom ett par event som ingick i den kortsiktiga studien inte att 

inkluderas i den långsiktiga. Sista handelsdagen som studien tog hänsyn till var 2016-03-18. 

Detta gjorde att event som skedde efter 2015-05-29 inte kunde ingå i den långsiktiga studien, 

räknat enligt Datastreams definition av handelsdagar.	
	

Vidare valde studien slutligen att exkludera fyra utdelningssänkningar då dessa utgjordes av 

extremvärden som ansågs snedvrida resultatet (se bilaga 4). Extremvärdena kontrollerades för 

genom ett låddiagram i Eviews, där de värden som klassificerades som extrema utliggare 

uteslöts ur studien. Extremvärden kan ge stor inverkan på studiens vidare modeller. Vid en 

regressionsanalys kan uteslutandet av extremvärden minska medelfelen samt öka 

förklaringsgraden. Vid användandet av minsta kvadratmetoden påverkas beräknandet av 
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koefficienterna vid extremvärden och regressionens får ökad residualkvadratsumma (RSS). 

För att minska dessa problem uteslöts således fyra utdelningssänkningar. 	

4.4 EVENTSTUDIE 	

Genom en eventstudie beräknas de ekonomiska effekterna av en specifik händelse (i 

fortsättningen kallat event) på företagets aktiekurs, genom att jämföra förväntad avkastning 

(normal avkastning) med faktisk avkastning. Skillnaden mellan faktiskt och förväntad 

avkastning är den abnorma avkastningen. En eventstudie används vanligtvis för att studera 

den ekonomiska utvecklingen ett antal dagar eller år efter ett event (MacKinlay, 1997). I 

denna studie definierades eventet till den dag då annonseringen av utdelningssänkningen eller 

elimineringen inträffade eftersom det är vid denna tidpunkt ny information tillförs till 

marknaden. Studien ämnade undersöka både den kort- och långsiktiga abnorma avkastningen.	

Fama (1998) beskriver när ett kort eventfönster (ett fåtal dagar kring 

utdelningsannonseringen) används är fördelen att den förväntade avkastningen är nästan noll, 

vilket betyder att den inte kommer ha en stor effekt på utläsandet av den abnorma 

avkastningen. Denna sorts studie antar en mycket kort förskjutning av effekten. Annan 

litteratur utmanar detta antagande och argumenterar för att aktiepriset sakta anpassar sig till 

information, vilket resulterar i ett behov av ett längre eventfönster. Därför var studiens fokus 

att se hur aktieutvecklingen eventuellt förändrades på längre sikt. 	

4.5 KORTSIKTIG EVENTSTUDIE	

Den på förhand bestämda tidsperioden som ämnas undersökas kallas för eventfönster 

(MacKinlay, 1997). Det kortsiktiga eventfönstret sträckte sig tre dagar över eventet med en 

dag innan (t-1), dagen för annonseringen (t, även kallat “eventdagen”) samt en dag efter (t+1). 

Det tre dagar långa eventfönstret valdes med tanke på att annonseringen kan ha skett efter 

börsens stängning, samt på grund av att information eller rykten om utdelningssänkningen kan 

ha läckt ut till marknaden före annonseringstillfället (MacKinley, 1997).  

	

 Figur 3. 
Eventfönster på 
kort sikt 

 

t-1 t t+1 

   Eventfönster 
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Förväntad (normal) avkastning är den avkastningen som ett företag skulle generera om 

eventet inte hade skett. För att räkna ut förväntad avkastning används marknadsmodellen, i 

enlighet med Liu m.fl. (2008). Marknadens faktiska avkastning är en parameter i 

marknadsmodellen och utgörs av ett aktieindex. I studien jämfördes aktiens avkastning med 

ett index för aktiens hemmamarknad. Ett bolag registrerat på Stockholmsbörsen jämfördes 

således med ett index för den svenska börsen. Det finns två olika typer av index, prisindex 

(PI) och avkastningsindex (GI). Prisindex mäter hur aktiepriset utvecklas på börsen medan 

avkastningsindex även inkluderar aktieutdelningar och ger därför en tydligare bild av den 

totala avkastningen. Eftersom studien ämnade undersöka utdelningens effekt på 

aktiekursutvecklingen och inte hur den totala avkastningen förändrades, i likhet med Aharony 

och Swary (1980) användes prisindex. 	

Använda index:	

● OMX Copenhagen Price Index 

● OMX Stockholm Price Index 

● OMX Helsinki Price Index 
	

Indexen är marknadsviktade och utgörs av alla bolag noterade på respektive lista, vilket 

betyder att varje aktie påverkar indexet i förhållande till sitt börsvärde (Nasdaq, 2016c). Se 

Bilaga 1 för att se hur respektive index har utvecklats under den studerade tidsperioden. 	

4.5.1 BERÄKNING MARKNADSMODELLEN 

Marknadsmodellen är en statistisk modell som antar ett linjärt förhållande mellan marknadens 

avkastning och aktieavkastning. För att kunna beräkna en akties förväntade avkastning behövs 

ett alfa- och betavärde skattas för respektive bolag och tidsperiod med hjälp av minsta 

kvadratmetoden. Beräkningsfönster är den period innan eventfönstret som används för att 

beräkna den förväntade avkastningen. Beräkningsfönstret ska ligga i direkt anslutning till 

eventfönstret, inte innehålla några händelser som studien avser att undersöka och därmed får 

event- och beräkningsfönstret ej överlappa. MacKinlay (1997) föreslår ett beräkningsfönster 

på 120 dagar, vilket även denna studie använde sig av, i likhet med Michaely m.fl. (1994). 

Fönstret anses vara tillräckligt stort där enstaka störningar som kan påverka beräkningen av 

den förväntade avkastningen kringgås samt innehåller tillräckligt många dagar för att skapa en 

rättvisande bild av aktiens normala avkastning kring tidpunkten för eventet. Längre 
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beräkningsfönster ökar generellt precisionen av beräkningarna, men ökar även sannolikheten 

för strukturella förändringar vilket gör tidsperioden till en avvägning. 	

Nedan presenteras formlerna för marknadsmodellen och dess komponenter.  

!!" =  !! +  !! !!" +  !!"  

Formel 1. Marknadsmodellen	

En regression utfördes på aktiens (i) avkastning för tidpunkt (t) mot marknadens avkastning 

för samma tidpunkt.  

Nedanstående formel används för att beräkna betavärdet:	

! =  ! −  ! (! −  !)
(! − !)!  

Formel 2. Beta  

x = Jämförelseindexets dagsavkastning i procentuell förändring från föregående dag  

x̅ = Medelvärde för jämförelseindexets dagsavkastning under beräkningsfönstret 

y = Aktiens dagsavkastning i procentuell förändring från föregående dag.  

! = Medelvärde för aktiens dagsavkastning under beräkningsfönstret  
 

Interceptet som ingår i marknadsmodellen, alfavärdet, beräknas med följande formel.  

! =  ! −  !! 

Formel 3. Intercept 

Medelvärdet för aktiens dagsavkastning under beräkningsfönstret subtraheras med betat 

multiplicerat med medelvärdet för jämförelseindexets dagsavkastning under 

beräkningsfönstret. 	
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4.5.2 ABNORM AVKASTNING  

Den abnorma avkastningen är värdepapprets faktiska avkastning under eventfönstret 

subtraherat med den förväntade avkastningen för samma värdepapper under samma 

eventfönster. Abnorm avkastning beräknades för samtliga bolag i studien för samtliga dagar 

inom eventfönstret med följande formel:	

!"!" =  !!" −  ! !!"  

Formel 4. Abnorm avkastning 

ARit = abnorm avkastning för aktie i på dag t,  

Rit = faktisk avkastning för aktie i på dag t 

E[Rit]	= förväntade avkastningen för aktie i på dag t  

 	

4.5.3 KUMULATIV ABNORM AVKASTNING (CAR) 

Den kumulativa abnorma avkastningen summerar de abnorma avkastningarna för eventets tre 

dagar. Genom att summera den abnorma avkastningen kan en eventuell effekt av 

utdelningssänkningen fångas upp. 

!"#! =  !"!"
!!!

!! !!
 

Formel 5. CAR  

 

4.5.4 KUMULATIV GENOMSNITTLIG ABNORM AVKASTNING (CAAR)  

Den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen beräknas genom att summera samtliga 

kumulativa abnorma avkastningar i urvalet och sedan beräkna ett genomsnitt. 

!""# =  1! !"#!
!

!!!
 

Formel 6. CAAR 
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4.5.5 SIGNIFIKANSTEST  

För att testa om CAAR var signifikant genomfördes ett tvåsidigt t-test på fem procents 

signifikansnivå. Teststatistiken jämfördes med ett t-fördelat kritiskt värde. Är teststatistiken 

högre än det positiva kritiska värdet eller lägre än det negativa kritiska värdet är således testet 

signifikant. Vidare i examensarbetet kommer p-värdena att presenteras för att underlätta för 

läsaren att tolka resultatet.  

!!""# =  !""#!" (!(!""#!")
!

	

	 	 	 Formel	7.	T-test	för	CAAR	

Följande hypotes användes för att se om det förelåg ett statistiskt samband mellan 

utdelningssänkning eller eliminering av utdelning och abnorm avkastning på kort sikt. 	

H0: CAAR = 0 	
H1: CAAR ≠ 0  

Om nollhypotesen förkastas är det statistiskt säkerställt att det finns abnorm avkastning, 

vilken kan vara både positiv och negativ.  

4.6 LÅNGSIKTIG EVENTSTUDIE	

För att mäta den långsiktiga effekten för ett företag som sänkt eller eliminerat sin utdelning 

beräknades avkastningen genom buy-and-hold abnormal returns (BHAR). Metoden avser 

fånga avkastningen för en passiv investerare, som köper aktien och sedan äger den över en 

överskådlig framtid, vilket enligt Barber och Lyon (1997) bättre speglar investerarens 

upplevelse. En viktig skillnad mellan BHAR och tidigare använda CAR är att BHAR 

använder sig av geometriskt medelvärde medan CAR använder ett aritmetiskt. 	

Metoden jämför den faktiska avkastningen för eventföretagen med den förväntade 

avkastningen, vilken genomfördes på två sätt i denna studie. Den förväntade avkastningen 

beräknades först med hjälp av ett aktieindex, där tidigare nämnda index är använda. Sedan 

beräknades avkastningen med ett matchningsföretag som inte hade sänkt sin utdelning. 

Matchningsmetoden genomfördes för att kontrollera huruvida BHAR-indexmetoden var 

robust, således att matchningsmetoden stämde överens med indexmetoden.	
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Det långsiktiga eventfönstret bestod av totalt 232 börsdagar. För att kontrollera att 

information inte läckt ut användes ett kontrollfönster på 21 handelsdagar innan eventet i 

enlighet med Liu m.fl. (2008). Perioden efter eventet då den faktiska och förväntade 

avkastningen jämfördes uppgick till 210 handelsdagar (tio månaders handelsdagar), vilket 

användes för både index- och matchningsmetoden. För att undvika att fånga in effekten av en 

eventuell förändring i utdelning som sker året efter det första eventet användes 210 

handelsdagar istället för till exempel ett helt år. 	

	

 

 

 

 
	

Figur 4. Eventfönster på lång sikt  

4.6.1 BUY-AND-HOLD ABNORMAL RETURN (BHAR)  

Buy-and-hold abnormal return visar den samlade abnorma avkastningen under det långa 

eventfönstret och kalkyleras enligt följande formel:  

!"#$!" =  (1+  !!")
!!!

!!!
−  (1+ ! !!"

!!!

!!!
 

Formel 8. BHAR 

Rit = avkastning för företag i dag t 	
E[Rit] = förväntad avkastning för företag i vid tidpunkt t	
s = eventdagen	
T = tidsperioden efter eventet avkastningen beräknas på (210 börsdagar) 

 

4.6.2 BUY-AND-HOLD AVERAGE ABNORMAL RETURN (BHAAR)   

Den genomsnittliga abnorma avkastningen på lång sikt beräknas genom att summera samtliga 

abnorma avkastningar i urvalet och sedan beräkna ett genomsnitt.  

!"##$ =  1! !"#$!
!

!!!
 

Formel 9. BHAAR  

t-21 t t+210 

Eventfönster 
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4.6.3 SIGNIFIKANSTEST 

Ett tvåsidigt t-test, med en signifikansnivå på fem procent genomförs för att bedöma om 

resultatet var signifikant genom följande formel:  

!!"#$ =  !"#$!" (!(!"#$!")
!

 

       Formel 10. T-test BHAR  

Hypotesen för att se om det finns ett statistiskt samband mellan utdelningssänkning eller 

eliminering av utdelning och abnorm avkastning på lång sikt lyder enligt följande:  

H0: BHAR = 0 	
H1: BHAR ≠ 0 
 

4.7	MATCHNINGSMETOD	(BHAR)	
Den förväntade avkastningen i matchningsmetoden (BHAAR-match) baserades på ett företag 

som ej hade sänkt eller eliminerat sin utdelning under jämförelseperioden. Dessa företag 

matchades med företagen som sänkt utdelning (eventföretag) genom att jämföra storlek, 

bransch och land. Storlek definierades som företagets marknadsvärde en månad innan 

annonseringsdatumet, motsvarande 21 handelsdagar, vilket är samma antal dagar som 

kontrollfönstret. I enlighet med (Liu m.fl., 2008) får matchningsföretagets marknadsvärde 

variera mellan 60 och 140 procent av eventföretagets marknadsvärde. Bransch definieras som 

den sektor företaget tillhör enligt Nasdaq under året eventet skedde. Ett eventföretag 

matchades således med ett annat företag från samma land, inom samma bransch med ett så 

likt marknadsvärde som möjligt (se bilaga 5). Den abnorma avkastningen (BHAR) 

beräknades sedan som skillnaden mellan den faktiska avkastningen för eventföretagen och 

den förväntade avkastningen från matchningsföretagen. 	

Tillvägagångssättet för att beräkna den abnorma avkastningen är detsamma som vid BHAR 

med index (se formel 8 och 9). 	
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4.8 REGRESSIONSANALYS	

För att ytterligare försöka förklara studiens resultat utfördes flera regressionsanalyser med 

utgångspunkt i minsta kvadratmetoden. Variationen i den abnorma avkastning, som beroende 

variabel, ämnade förklaras med hjälp av förändring i utdelning som förklarande variabel och 

ett antal kontrollvariabler. Kontrollvariablerna valdes utifrån tidigare studier i kapitel 3 som 

hade funnit dem signifikanta eller gjort en hypotes kring. Regressionsanalysen bestod av 

tvärsnittsdata, då variablerna studerades under en kort tidsperiod. 	

4.8.1 BEROENDE OCH FÖRKLARANDE VARIABEL 

Den beroende variabeln var först den abnorma avkastningen från BHAR-index och sedan 

BHAR-match. BHAR på lång sikt tenderar att bli skev åt höger, även efter att den abnorma 

avkastningen har beräknats med matchningsbolag. Att BHAR är skev beror på att den lägre 

gränsen för abnorm avkastning är -100 procent, medan den övre gränsen är obegränsad. 

Skevheten kan i sin tur leda till snedfördelning som gör att urvalet inte följer t-fördelning, 

men är urvalet tillräckligt stort kan det dock antas vara normalfördelat vilket denna studie har 

tillämpat.	
	

Den förklarande variabeln som avsåg att förklara variationen i abnorm avkastning var den 

procentuella sänkningen i utdelningen från året innan eventet. Studien utgick ifrån att alla 

utdelningssänkningar innehåller unik information och sänder en signal till marknaden 

oberoende av en eventuell tidigare sänkning. Sambandet förväntades vara positivt mellan den 

procentuella utdelningssänkningen och abnorm avkastning.  

 

4.8.2 KONTROLLVARIABLER 

De variabler som antas ha effekt på abnorm avkastning efter en utdelningssänkning eller 

eliminering användes som kontrollvariabler i studiens regressionsanalys. Samtliga 

kontrollvariabler inhämtades från databasen Datastream och deras definition presenteras i 

tabell 3. Nedan presenteras kontrollvariablerna utifrån tidigare studier samt deras förväntade 

effekt på abnorm avkastning.  

4.8.2.1	CAR		
Resultatet från den kortsiktiga eventstudien inkluderades även som en kontrollvariabel i 

enlighet med Liu m.fl. (2008). Variabeln inkluderades som en ytterligare eventuell faktor till 

den långsiktiga abnorma avkastningen då magnituden eller tecknet för långsiktiga avkastning 

kan vara relaterad till magnituden och tecknet från den kortsiktiga abnorma avkastningen. Liu 
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m.fl. (2008) finner dock inte variabeln signifikant. Denna studie förväntade dock ett positivt 

samband. Event för 2016 som inkluderades i CAR men ej i BHAR exkluderas automatiskt i 

Eviews, således innehåller både variabeln för CAR och BHAR samma event. 	

4.8.2.2	DUMMYVARIABLER	
I regressionsanalysen användes flertalet dummyvariabler där siffran ett representerar den 

aktuella kategorin som testas och noll representerar de övriga kategorierna. Testas tre 

kategorier görs två dummyvariabler och den tredje kategorin används som referensgrupp för 

de två andra dummyvariablerna. Referenskategorin för varje dummyvariabel har varit den 

kategorin som har flest event.	
	

En dummyvariabel för vilket land event sker i har använts. Finland utgjorde referenskategorin 

och således har en dummy för Sverige och en dummy för Danmark skapats. Liljeblom m.fl. 

(2015) finner att i Sverige signalerar utdelning framtida vinster, men inget sådant stöd 

återfinns för Danmark. I enlighet med den tidigare nämnda studien antas Sverige ha en 

starkare utdelningssignalering vilket resulterar i en större abnorm avkastning än för de andra 

nordiska länderna, således antas signifikans för dummyvariabeln för Sverige. 	
	

Vidare har även branschtillhörighet testats genom dummyvariabler. Branschspecifik 

avkastning testades för i enlighet med Alvesson och Sveningsson (2003) som menar att varje 

företag omfattas av branschkulturer utöver företagskultur. Företag inom samma bransch är 

således mer lika än företag i olika branscher, varav studien förväntar att vissa branscher blir 

signifikanta. Kategorierna som testades för följer Nasdaqs klassificering och följande 

branscher testades: Basic Materials, Consumer Goods, Consumer Services, Financials, 

Health Care, Technology samt Indsustrials som referensgrupp.	

4.8.2.3	STORLEKSMÅTT	
För att mäta företagens storlek användes marknadsvärdet. Variabeln definierades som 

marknadsvärdet 21 dagar (en månads handelsdagar) innan eventet skedde för att inte fånga in 

eventuell abnorm avkastning som beror på eventet i sig. Att använda marknadsvärdet innan 

eventet svarar på frågan om eventuell abnorm avkastning skiljer sig beroende på bolagets 

storlek. Liu m.fl. (2008) finner att förhållandet mellan marknadsvärde och BHAR har ett 

signifikant positivt samband på den amerikanska marknaden. Denna studie önskar därför att 

undersöka om samma förhållande föreligger för de nordiska bolagen. 	
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Variablerna som används i en regressionsanalys bör vara normalfördelade. Variabeln 

marknadsvärde var mycket snedfördelad i absolut tal, då bolagens marknadsvärde skiljde sig 

mycket åt. Det finns gränser för lägsta marknadsvärde för att tillhöra de två segmenten Large 

och Mid Cap, men ingen övre gräns för hur stora bolag på Large Cap kan bli. Variabeln 

marknadsvärde används därför i sin logaritmerade form för att få en mer normalfördelad 

variabel. 	

4.8.2.4	PRESTATIONSMÅTT	
Förutom marknadsvärde har även två andra mått baserade på aktiens prestation använts, 

direktavkastning samt P/S (pris per aktie/försäljning per aktie). Liu m.fl. (2008) finner ett 

svagt positivt samband mellan direktavkastning och BHAR-match, ett företag med högre 

direktavkastning får således en större abnorm avkastning ett år efter utdelningssänkningen 

eller elimineringen. Denna studie förväntade därmed ett liknande resultat. För att undersöka 

förhållandet mellan storleksmåtten marknadsvärde och omsättning användes P/S som 

kontrollvariabel vilken antogs få positiv effekt.	
	

Prestationsmåtten uttrycktes i procentuell förändring ett år över eventet, det vill säga ett 

halvår innan till ett halvår efter. Det gjordes för att fånga upp skillnaderna mellan 

räkenskapsåret innan eventet samt året efter eventet för att se utvecklingen i dessa mått efter 

utdelningssänkningen. Således undersöks om faktiska framtida prestationsförändringar kan 

förklara variationen i BHAR efter en utdelningssänkning eller eliminering. 	

4.8.2.5	REDOVISNINGSMÅTT	
Ett antal kontrollvariabler inkluderades, vilka är baserade på redovisningsmässiga mått som 

hämtats från företagens årsredovisningar: omsättning, kassaflöden/försäljning, 

balanslikviditet, EBIT, EBITDA, nettomarginal, rörelsemarginal, CAPEX samt 

skuldsättningsgrad. Samtliga av dessa variabler uttrycks i procentuell förändring ett halvår 

innan till ett halvår efter eventet. Benartzi m.fl. (1997) finner att på ett års sikt ökar vinsterna 

till följd av en utdelningssänkning. Ett positivt samband förväntades därför mellan 

vinstförändringen och den abnorma avkastningen. Kontrollvariablerna som användes för att 

mäta vinst var EBIT och EBITDA. Kontrollvariablerna balanslikviditet, nettomarginal, 

rörelsemarginal och kassaflöde/omsättning representerar likviditets- och lönsamhetsmått. 

Gunasekarage och Power (2006) finner signifikant samband mellan en sänkt utdelning och en 

förbättrad finansiell status, där likviditet och lönsamhet förbättras över den efterföljande 
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femårsperioden. Den här studien antog därför ett positivt samband mellan de fyra ovan 

nämnda variablerna och den beroende variabeln.	
	

Woolridge och Ghosh (1985) föreslår ett ökat aktievärde för bolag som ökar sina 

investeringar. Förutsättningarna som bör råda då är att potentiellt lönsamma investeringar inte 

går att skjuta upp, begränsat med likvida medel är tillgängligt och kostnaden för extern 

finansiering är stor. Investeringsmöjligheter kontrolleras för genom variabeln CAPEX, som 

antas ha ett positivt förhållande till den beroende variabeln. 
	 	

Vidare användes även skuldsättningsgrad som en kontrollvariabel i likhet med Benartzi m.fl. 

(1997). Jensen (1986) menar att det är oklart hur skuldsättningsgraden påverkar den abnorma 

avkastningen vid en sänkt eller eliminerad utdelning. Effekten beror till största del på 

anledningen av utdelningssänkningen. Hussainey m.fl. (2011) finner däremot ett positivt 

samband mellan skuldsättning och utdelning, vilket även denna studie antog.  

4.8.2.6	MAKROEKONOMISKA	VARIABLER	
I ett försök att förklara hur den allmänna makroekonomiska situationen såg ut under 

tidsperioden för eventen användes två variabler, en som mätte marknadens tillstånd och en 

som mätte konjunkturen. Konjunkturens utveckling beräknades genom procentuell förändring 

av BNP. För respektive land hämtades kvartalsvis BNP för det aktuella eventets tidpunkt och 

jämfördes med BNP i slutet av den långsiktiga studiens tidsperiod. Då BNP redovisas 

kvartalsvis har jämförelsen gjorts mellan kvartalet närmst eventet och tre kvartal framåt. BNP 

är ofta säsongskänsligt, således har säsongsjusterat BNP använts. Bali (2003) konstaterar att 

fler utdelningssänkningar och elimineringar tenderar att ske under ekonomisk recension och 

att utdelningar tenderar att höjas när ekonomin expanderar. I denna studie antogs ett negativt 

samband mellan BNP samt den beroende variabeln. 	
	

Marknadstrenden kontrollerades för genom en dummyvariabel för bear- och bull-marknad. 

Bear-marknad råder då marknadens trend är negativ, medan bull-marknad råder då 

marknadstrenden istället är positiv. I denna studie användes även ett neutralt 

marknadsstadium. Dummyvariabler för bear- respektive bull-marknad skapades, med 

neutralt stadium som referensgrupp. För att avgöra vilken trend marknaden följde användes 

ett index över samtliga aktier på respektive marknad. För varje kalendermånad beräknades 

avkastning för index. Vidare beräknades standardavvikelsen för respektive index 

månadsavkastning för hela studiens tidsperiod. Brytpunkten gick vid en halv 



Utdelningssänkning – en investerares mardröm? 
	 	

	 39 

standardavvikelse (0,5σ). Om indexet avkastade mer än 0,5σ bedömdes det vara bull-

marknad. Vid avkastning lägre än -0,5σ var det bear-marknad. Har månadsavkastningen 

varit mellan de två brytpunkterna var marknaden neutral, vilken även utgjorde 

referenskategorin. Definition av marknadstrenden är i enlighet med Fabozzi och Francis 

(1977). Liu m.fl. (2008) använde en liknande variabel för bull- och bear-marknad som dock 

visade negativ signifikans för båda marknadstrenderna. Studien antog ett negativt samband 

mellan dummyvariabeln bull-marknad och BHAR. 
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4.8.2.7	SAMMANFATTNING	AV	KONTROLLVARIABLER		

Kontrollvariabel Definition Antagen effekt Studie 

CAR  3-dagars abnorm avkastning  Positiv effekt Liu m.fl. (2008)  

Bransch (Dummy)  Dummyvariabel för respektive 
bransch  

Olika effekt beroende 
på branschindelning  

Alvesson och 
Sveningsson (2003) 

Land (Dummy) Dummyvariabel för respektive land 
(Sverige, Danmark och Finland)  

Olika effekt beroende 
på land  

Liljeblom m.fl. 
(2015)   

Marknadsvärde 
(storleksmått)  

Aktiepris * #aktier Positiv effekt Liu m.fl. (2008)  

Direktavkastning 
(prestationsmått) 

Utdelning per aktie/pris per aktie  Positiv effekt Liu m.fl. (2008)  

P/S (prestationsmått)  Pris per aktie/försäljning per aktie  Positiv effekt.  Benartzi m.fl. 
(1997) 

Balanslikviditet 
(redovisningsmått)  

(Omsättningstillgångar/kort-	
fristiga skulder) 

Positiv effekt  Gunasekarage och 
Power (2006)  
Benartzi m.fl. 
(1997) 

EBIT 	
(redovisningsmått) 

EBIT: Rörelseresultat  Positiv effekt Liu m.fl. (2008) 
Benartzi m.fl. 
(1997)  

EBITDA	
(redovisningsmått) 

Rörelseresultat + avskrivningar Positiv effekt Liu m.fl. (2008) 
 

Nettomarginal 
(redovisningsmått)   

Nettomarginal Nettovinst/omsättning 
*100 

Positiv effekt  Gunasekarage och 
Power (2006)  

Rörelsemarginal 
(redovisningsmått) 

Rörelseresultat/omsättning*100 Positiv effekt Gunasekarage och 
Power (2006)  

Kassaflöde/omsättning	
(redovisningsmått) 

Kassaflöde/omsättning Positiv effekt Benartzi  m.fl. 
(1997) 

CAPEX	
(redovisningsmått) 

Investeringar 	
(Investeringar/totala tillgångar) 

Positiv effekt Jensen och Johnson 
(1995), Woolridge 
och Ghosh (1985) 

Skuldsättningsgrad	
(redovisningsmått) 

Totala skulder/eget kapital Branschspecifik Benartzi m.fl. 
(1997) 

Omsättning 	
(redovisningsmått) 

Omsättning (Bruttoförsäljning och 
rörelseintäkter - rabatter, returer och 
ersättningar) 

Positiv effekt Liu m.fl. (2008)  

Bull/Bear market 
(makroekonomiskt mått) 

Dummyvariabel för Bull och Bear Negativ effekt Liu m.fl. (2008) 

BNP (makroekonomiskt 
mått) 

Procentuell förändring  Negativ effekt Bali (2003)  

Tabell 3. Kontrollvariabler  
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4.8.3 REGRESSIONSMODELLENS LÄMPLIGHET 

Initialt gjordes ett test för multikollinearitet. För att undersöka om stark korrelation förelåg 

mellan två oberoende variabler upprättades en korrelationsmatris. Vid multikollinearitet 

mellan två variabler uteslöts den variabel som bidrog minst till regressionsanalysens 

förklaringsgrad. I studien ansågs en korrelation över 0,8 som hög. Till följd av detta uteslöts 

variabeln CAPEX på grund av för hög korrelation med variabeln omsättning, som påvisade 

högre förklaringsgrad i regressionsanalysen.  

För att testa om regressionsmodellen är lämplig krävs att ett antal antaganden är uppfyllda. 

Först testades antagandet om homoskedasticitet, det vill säga om variansen av feltermerna var 

konstant. Ett Breusch-Pagan-Godfrey-test genomfördes för att kontrollera för 

homoskedastisiteten. Testet har homoskedasticitet som nollhypotes och förkastas 

nollhypotesen förekommer heteroskedasticitet. I regressionsanalysen med BHAR-index 

förekom heteroskedasticitet vilket korrigerades för med hjälp av White heteroskedasticity-

consistent standard errors. I regressionsanalysen med BHAR-match förelåg ej 

heteroskedasticitet.  

I en multipel regression antas residualerna vara normalfördelade. För att testa om antagandet 

uppfylls genomfördes ett Jarque-Bera normalfördelningstest. Residualernas skevhet samt 

kurtosis undersöktes. Skevheten bör anta ett värde kring noll medan kurtosis bör vara kring 

tre. Förkastas nollhypotesen om normalfördelning är residualerna ej normalfördelade. Både 

för BHAR-index och BHAR-match förkastades nollhypotesen. Urvalet kan ändå antas vara 

approximativt normalfördelat enligt centrala gränsvärdessatsen. Toppigheten för BHAR-index 

var -0,08 och kurtosis 4,62, medan för BHAR-match -0,47 respektive 3,64. 	

Regressionsmodellen är naturlig linjär, men för att testa om en icke-linjär modell är lämplig 

genomförs ett Ramsey RESET-test som testar om funktionens form är korrekt angiven med 

nollhypotesen att modellen är linjär. För BHAR-index accepterades nollhypotesen och den 

linjära regressionsmodellen var således passande. För BHAR-match förkastades dock 

nollhypotesen. Ramsey RESET-test ger dock ingen vägledning till en bättre specifikation och 

därför ignorerade studien icke-linjäriteten (Brooks, 2014).	

Vidare genomfördes ytterligare tre regressionsanalyser med den beroende variabeln BHAR-

index. En utfördes utan eventen som skedde år 2009, en utan fastighetsbolag och finansiella 

företag samt en där endast första eventet för ett företag inkluderades. Att en regression 

genomfördes utan event för år 2009 motiveras med att urvalet var koncentrerat runt just detta 
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år, vilket anses bero på den finansiella krisen. År 2009 uteslöts i ett försök att kontrollera om 

året skulle ses som ett undantagsår. Hur fastighetsbolag samt finansiella företag påverkade 

regressionsanalysen testades då dessa antas ha icke jämförbara nyckeltal jämfört med övriga 

företag. Studien undersökte även om sambandet mellan utdelningssänkning och långsiktig 

abnorm avkastning påverkades av att samma bolag gjorde en utdelningssänkning vid flera 

tillfällen under den studerande tidsperioden. Således genomfördes en regressionsanalys där 

endast det första eventet för ett bolag med flera sänkningar inkluderades.  	

4.9 METODKRITIK 	

4.9.1 KORTSIKTIG EVENTSTUDIE 

På kort sikt har marknadsmodellen använts för att beräkna förväntad avkastning. Fama (1998) 

menade att för många bolag är tiden före eventet karaktäriserat av långa perioder av ovanliga 

avkastningar och på så sätt blir det problematiskt att beräkna aktiens förväntade avkastning 

och marknadsmodellens parametrar. En fördel med användandet av marknadsmodellen är att 

parametrarna kan estimeras utifrån urvalet och ingen mer information behövs. 	

Det som även kan påverka marknadsmodellens parametrar är urvalets storlek. Vid ett mindre 

urval där det förekommer extremvärden kan dessa ge en stor effekt på beräkningen av 

parametrarna samt residualvariansen. Extremvärden som klassas som extrema utliggare 

uteslöts således ur studien. I och med att få värden kan ge stor inverkan på resultatet utesluts 

dessa för att minska risken för att få fram resultat som beror på “slumpen” - att datan innehöll 

extremvärden. Dock kan definitionen av utliggare leda till ett resultat som varierar kraftigt 

beroende på vilka event som exkluderas.	

4.9.2 LÅNGSIKTIG EVENSTUDIE 

Fama (1998) kritiserar långsiktiga eventstudier och menar att marknaden är effektiv, samt att 

långsiktiga avkastningsanomalier är slumpmässiga och tillfälliga. Anomalier uppstår enligt 

Fama ofta på grund av den valda metoden och de flesta anomalierna tenderar att försvinna 

med förändringar i vald metod och teknik. 	

För att mäta den långsiktiga över- eller underavkastningen förespråkar Fama (1998) att 

använda CAR istället för BHAR då Fama antar normalitet under korta eventfönster. Barber 

och Lyon (1997) anser å andra sidan att det kan vara problematiskt att använda CAR på lång 

sikt då just normalitet måste antas för att statistisk slutledning ska kunna dras. Författarna 

menar även att CAR inte avspeglar en realistisk investeringsstrategi och förespråkar istället 
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BHAR. Fama (1998) menar däremot att över längre eventfönster ökar den positiva skevheten, 

vilket förstör antagandet om normalitet och medför en negativ påverkan på teststatistiken. 	

I denna studie har abnorm avkastning beräknats utifrån eventmetoderna CAR och BHAR. 

Den långsiktiga abnorma avkastningen går även att beräkna med avkastningen från en 

kalendertidsportfölj för att sedan beräkna om avkastningen är abnorm med en 

flerfaktorsmodell (Fama-Frenchs trefaktorsmodell eller CAPM). Mitchell och Stafford (2000) 

menar att kalendermetoderna är bättre än eventmetoderna, CAR och BHAR, då dessa är 

särskilt utsatta för problemet med tvärsnittsberoende mellan eventföretagen. 

Tvärsnittsberoendet är av yttersta vikt när studien innehåller ett stort antal event som är 

påverkade av kalendertidskluster, att många event sker samma tidsperiod, och överlappning 

av den efterföljande tiden efter eventet (Boehme & Sorescu, 2002). Eftersom denna studie 

omfattar ett betydligt mindre antal event (274) i jämförelse med Boehme och Sorescu (2002), 

vilka studerar 2886 event, har BHAR använts för att mäta den långsiktiga abnorma 

avkastningen i enlighet med majoriteten av tidigare forskning. BHAR är särskilt tilltalande för 

investerare och är utan tvekan mer representativ för den totala investeringsupplevelsen, dock 

kan t-statistiken bli övervärderad vid användandet av BHAR. Liu m.fl. (2008) använder sig av 

både Fama-Frenchs trefaktorsmodell samt eventmetoderna i sin studie och finner ingen av 

dessa metoder signifikant efter justeringar. 	

4.9.3 MATCHNINGSMETODEN  

För att mäta den långsiktiga abnorma avkastningen används både värdeviktat marknadsindex 

samt matchningsmetoden för att mäta om den långsiktiga BHAR-modellen är robust. Barber 

och Lyon (1997) förespråkar matchning med enskilda bolag då metoden eliminerar 

snedvridningar som kan uppkomma vid användandet av index för att beräkna förväntad 

avkastning. Liu m.fl. (2008) matchade urvalet med hjälp av sju olika matchningskriterier 

kombinerade parvis för att styrka sitt resultat. Denna studie har istället valt att använda tre 

matchningskriterier tillsammans - land, bransch samt marknadsvärde. Genom att matcha på 

liknande sätt som Liu m.fl. (2008) hade eventuellt ett mer likt matchningsbolag kunnat 

identifieras men eftersom den nordiska marknaden är betydligt mindre än den amerikanska är 

det svårt att finna bolag som uppfyller mer specifika matchningskriterier. 	

Då studien endast använde sig av ett matchningsbolag uppstår en känslighet för 

företagsspecifika händelser som kan påverka resultatet avsevärt. Något som hade kunnat göra 

detta resultat mer tillförlitligt vore att istället skapa en portfölj av matchningsbolag och 
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jämföra med eventbolaget. Dock har detta visat sig svårt att göra i praktiken på den nordiska 

marknaden när tillgången på bolag, som ska passa in på de ovan nämnda kriterierna, är 

begränsad. Utifrån dessa förutsättningar anses matchning med ett bolag vara det mest 

realistiska alternativet. Då långsiktiga eventstudier är kritiserade användes 

matchningsmetoden för att tillföra en ytterligare dimension till studien, eftersom resultaten 

kan jämföras med resultaten från indexmetoden och på så sätt öka tillförlitligheten av studien. 	

Vidare när en regressionsanalys genomfördes på den långsiktiga studiens utfall blev denna ej 

heltäckande. Till exempel användes inga kvalitativa variabler såsom VD-byte, ägarstruktur et 

cetera, vilka kan ha en inverkan på marknadsreaktionen. Variabler som är svåra att 

kvantifiera, så som psykologiska faktorer som påverkar aktieägarnas beteende exkluderades 

även dem. Detta kan ha påverkat studiens resultat men ansågs inte rimliga att inkludera inom 

ramen för denna studie. 	

4.9.3 VAL AV TIDSPERIOD 

Tidsperioden som undersöktes i denna studie var relativt kort jämfört med tidigare studier 

samt inkluderade den senaste finansiella krisen kring 2008. Den nordiska marknaden 

påverkades, dock inte i samma utsträckning som den amerikanska marknaden. Krisen ledde 

till att många företag sänkte sin utdelning 2009, vilket gör att antalet event i studien är 

koncentrerade just till år 2009. En längre tidsperiod hade täckt flera konjunkturcykler och 

tidigare kriser. På så sätt hade det kunnat undersökas om utdelningssänkningarna var specifika 

för just den senaste krisen eller om det finns ett mönster som följer alla kriser. En längre 

tidsperiod kan även öka studiens generaliserbarhet. Inom ramen för denna studie valdes dock 

en kortare tidsperiod där alla företag handlas på samma handelsplats och på så sätt följer 

samma regelverk, vilket ansågs vara viktigare än en längre tidsperiod för studiens reliabilitet 

och replikerbarhet. 	

4.9.4 BORTFALLSANALYS 

Urvalet i denna studie är relativt litet jämfört med tidigare studier, där majoriteten är utförda 

på den amerikanska marknaden där många fler bolag verkar. Detta är något som kan utgöra 

ett problem i studien, då resultatet kan bli missvisande om urvalet inte är tillräckligt stort. 

Framför allt kan detta problem uppstå när tester på de individuella länderna görs, då urvalet 

naturligt blir mindre än det totala. Främst på den danska marknaden var det här ett problem då 

endast cirka 60 event förekom. Urvalet ansågs ändå kunna representera och förklara den 

nordiska marknadens reaktion på utdelningssänkningar och elimineringar, eftersom enligt 
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centrala gränsvärdessatsen anses urvalet vara tillräckligt stort för att följa normalfördelning 

och på sätt kan statistisk slutledning dras. 	

Studiens avgränsning till bolag listade på Large- och Mid Cap-listorna gjorde att urvalet inte 

kan representera hela populationen då Small Cap-bolag ej ingick i urvalet. Anledningen till 

detta är att mindre bolag är mer volatila och beter sig på ett annorlunda sätt och ekonomiska 

modeller blir därför svårare att applicera på dessa (Fama 1998). Studiens resultat kan därför 

endast generaliseras på större bolag på den nordiska marknaden men med större precision och 

tillförlitlighet.  	

I databasen Eikon, som så väl i Datastream, finns inte information att tillgå om avregistrerade 

bolags tidigare utdelning. Om bolagen har blivit uppköpta eller försatts i konkurs finns det 

inte heller information att tillgå. Detta innebär att använd data i examensarbetet, i liknelse 

med Lie (2005) påverkas av survivorship bias. De företag som överlevt både upp- och 

nedgångar finns med i urvalet, medan en del företag som inte har överlevt hela tidsperioden ej 

finns med i urvalet. Urvalet kan således bli snedvridet och visa ett “bättre” resultat i och med 

att bolag som inte längre handlas på börsen ej är representerade. Att undersöka de företag som 

har gjort en sänkning eller eliminering och sedan gått i konkurs hade varit intressant men är 

tyvärr inte möjligt inom ramen för denna studie.	

4.10 RELIABILITET, VALIDITET OCH REPLIKERBARHET 	
Bryman och Bell (2011) definierar begreppet reliabilitet som “den utsträckning i vilken ett 

mått på ett begrepp är stabilt eller pålitligt”. Studien ska generera samma resultat oberoende 

av vem som genomför den samt generera samma resultat vid upprepande tillfällen då lika 

förhållanden råder. Eftersom studien grundar sig på utförliga och väldefinierade begrepp och 

mått anses studien uppfylla ovanstående krav för reliabilitet. Huruvida en undersökning är 

möjlig att upprepa är dennes replikerbarhet. Genom att ha utförligt beskrivit studiens 

tillvägagångssätt, metod samt kriterier och källor för insamling och bearbetning av data anses 

kriteriet för replikerbarhet vara uppfyllt. All data är insamlad från databaserna Eikon och 

Datastream vilka anses vara tillförlitliga och väletablerade databaser. Eftersom ingen 

kompletterande data är hämtad från externa källor går samma information att hämta vid ett 

annat tillfälle och studien blir på så sätt replikerbar. Genom stickprov har annonseringsdatum 

hämtade från Eikon jämförts med pressmeddelanden och bokslutskommunikéer, varav dessa 

har funnits överensstämmande. Liknande stickprov har även genomförts för utvalda 

förklarande variabler i företagens årsredovisningar för att öka tillförlitligheten av studien. 	
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Validitet definieras enligt Lundahl och Skärvad (1999) som frånvaron av systematiska mätfel. 

Om det som mäts är relevant för studien anses god validitet ha uppnåtts. Validitet kan delas 

upp i olika delar, bland annat inre och yttre validitet.  Inre validitet handlar om att mäta vad 

som avses att mätas samt att undvika mätfel. Som påvisat tidigare i studien är den valda 

metoden använd i välrenommerade tidigare studier och forskning vilket tyder på att metoden 

är adekvat. Däremot går det inte att utesluta att avkastningen är påverkad av andra 

slumpmässiga faktorer än de som mätts i undersökningen, vilket tidigare har diskuterats. Yttre 

validitet innebär att resultatet ska kunna generaliseras i ett större sammanhang, förutom 

studiens kontext. Företagen i urvalet är representativa för den aktuella marknaden som 

undersöks, dock inkluderas som tidigare nämnt inte Small Cap-bolag, vilket gör det svårt att 

dra slutsatser om hela den nordiska börsen.	
	



Utdelningssänkning – en investerares mardröm? 
	 	

	 47 

5. RESULTAT 	
I detta kapitel ämnas det att presentera resultatet av den utförda studien. Nedan redogörs det 

först hela studiens urval samt fördelningen mellan länder och branscher tillsammans med 

resultatet för abnorm avkastning på kort sikt (CAAR). Därefter redogörs det för studiens 

resultat på lång sikt med respektive metod, BHAAR-index och BHAAR-match. Kapitlet 

avslutas med resultatet från studiens regressionsanalyser där signifikanta kontrollvariabler 

presenteras och förklaras. 	

5.1 RESULTAT PÅ KORT SIKT 	

Den kortsiktiga studien består av totalt 291 event mellan åren 2006-2016. Hur eventen är 

fördelade mellan de respektive länderna, samt mellan Large och Mid Cap återfinns i tabell 5 

nedan. I figur 4 presenteras antal event uppdelat på land och år.  

Land  Large Cap  Mid Cap  Total  
Danmark  17 46 63 
Finland  46 69 115 
Sverige  55 58 113 
  118 173 291 

Tabell 4. Urval med uppdelning på land och segmentslista – kort sikt  

Som figur 4 nedan visar så är urvalet snedfördelat då majoriteten av eventen sker under år 

2009. För de andra åren sker cirka tio event per land och år. På Stockholmsbörsen år 2016 

fanns det 176 bolag registrerade på Large och Mid Cap (se tabell 1). Av dessa gav cirka 80 

procent utdelning. För år 2016 inkluderades åtta event från Sverige, vilket betyder att ungefär 

sex procent av de svenska bolagen sänkte eller eliminerade sin utdelning.	
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Figur 5 visar eventen uppdelade på respektive bransch eventföretagen tillhörde. Majoriteten 

av studiens eventbolag var verksamma inom branscherna Industrials följt av Financials, 

Consumer Goods och Consumer Services. 

Figur	5.	Branschindelning	

På kort sikt över det tre dagar långa eventfönstret beräknades den genomsnittliga kortsiktiga 

abnorma avkastningen (CAAR) för samtliga länder både individuellt och till ett sammanslaget 

värde för hela urvalet (se tabell 5). 	

På kort sikt fann studien, genom ett t-test, att den genomsnittliga abnorma avkastningen för 

det totala urvalet på den nordiska marknaden var -0,93 procent, det vill säga att en investerare 

som höll en aktie vid annonseringen av en eliminering eller sänkning av utdelningen såg 

aktien prestera 0,93 procentenheter sämre än dess förväntade avkastning. Studien ansåg att en 

signifikansnivå på fem procent var tillräcklig för att förkasta nollhypotesen. P-värdet på t-

testet för hela populationen uppgick till 0,0085, vilket betyder att nollhypotesen även kunde 

förkastas på enprocentsnivån.	

Vid en närmre titt på varje enskilt nordiskt land fann studien en CAAR för Danmark på -1,45 

procent, med ett p-värde på 0,0487. Finland visade en liknande reaktion med en abnorm 

avkastning på -1,55 procent. Detta resultat kunde även statistiskt säkerställas med ett p-värde 

på 0,0256. Vidare kan studien inte säkerställa en abnorm avkastning för den svenska 

marknaden. CAAR uppgår till -0,02 procent, men t-testet är inte signifikant (0,9831).	
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Samtliga test hade en standardavvikelse på cirka 7 procent, och visas i sin helhet i tabellen 

nedan.  

Sammanfattning kortsiktig studie	  	  	  	

 	 Danmark	 Finland	 Sverige	 Totalt	

Antal event	 63	 115	 113	 291	
CAAR (σ)	 -1,45% (5,78%)	 -1,55% (7,36%)	 -0,02% (9,27%)	 -0,93% (6,02%)	
P-värde	 0,0487*	 0,0256*	 0,9831	 0,0085**	

Tabell 5. Resultat på kort sikt 

* = signifikans på 5%-nivån 
** = signifikans på 1%-nivån 
*** = signifikans på 0,1%-nivån 

	
5.2	RESULTAT	PÅ	LÅNG	SIKT	
För att beräkna den långsiktiga abnorma avkastningen under 232 handelsdagar, de 21 

föregående och 210 efterföljande börsdagarna efter en utdelningssänkning eller eliminering 

användes BHAR. Den långsiktiga studien bestod av 274 event vilka fördelades över 150 

bolag. Hur eventen var fördelade över respektive land samt Large och Mid Cap presenteras 

nedan i tabell 7. I figur 6 presenteras eventen uppdelade på respektive land samt år.  

Land  Large Cap  Mid Cap  Total  
Danmark  16 44 60 
Finland  45 66 111 
Sverige  48 55 103 

  109 165 274 
Tabell. 6. Urval med uppdelning på land och segmentlista – lång sikt 
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5.2.1 BHAAR MED INDEX 

T-testet utfört på hela urvalet resulterade i en BHAAR på 5,25 procent, med ett p-värde på 

0,0310. En investerare som ägde en aktie vid annonseringen av en utdelningssänkning eller 

eliminering och behöll den 210 dagar efter eventet såg sin aktie stiga i genomsnitt med 5,25 

procentenheter mer än den förväntade avkastningen.	

När urvalet delades upp per land var det endast på den svenska marknaden som en signifikant 

BHAAR kunde identifieras på 10,75 procent, med ett p-värde på 0,0104. Danmark och 

Finland visade BHAAR på 5,16 procent respektive 0,20 procent. Dock kunde ingen av dessa 

statistiskt säkerställas (0,3269 och 0,8567). Samtliga test hade en standardavvikelse på cirka 

40 procent, och visas i sin helhet i tabell 8. 

Sammanfattning långsiktig studie 
(index)	  	 	  	

 	 Danmark	 Finland	 Sverige	 Totalt	

Antal event	 60	 111	 103	 274	
BHAAR (σ)	 5,16% (40,41%)	 0,20% (37,92%)	 10,75% (41,82%)	 5,25% (40,09%)	
P-värde	 0,3269	 0,8567	 0,0104*	 0,0310*	

Tabell 7. Resultat på lång sikt – index 

 

5.2.2 BHAAR MED MATCHNINGSBOLAG 

Vid beräknandet av BHAAR med hjälp av matchningsmetoden kunde inget signifikant 

resultat utläsas från det totala urvalet, då p-värdet uppgick till 0,6768, för en BHAAR på -1,16 

procent. Sverige visade en BHAAR på -2,62 procent, men inte heller denna visade 

signifikans, med ett p-värde på 0,5741. Däremot visade både den danska och finska 

marknaden på signifikanta resultat med en BHAAR på 14,84 procent respektive -8,46 procent 

med signifikans på 0,0208 och 0,0357-nivån. Standardavvikelserna för testerna uppgår alla till 

cirka 45 procent och presenteras utförligt i tabell 9 nedan. 

Sammanfattning långsiktig studie 
(match)	  	  	  	

 	 Danmark	 Finland	 Sverige	 Totalt	
Antal event	 60	 111	 103	 274	
BHAAR (σ)	 14,84% (48,38%)	 -8,46% (41,91%)	 -2,62% (47,10%)	 -1,16% (46,06%)	
P-värde	 0,0208*	 0,0357*	 0,5741	 0,6768	

Tabell 8. Resultat på lång sikt – Matchning  
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5.3 REGRESSIONSANALYSEN 	

Nedan presenteras resultatet för den utförda regressionsanalysen. Först redovisas 

regressionsanalysen med BHAR-index som beroende variabel och sedan med BHAR-match.  

	

5.3.1 REGRESSIONSANALYS: BHAR MED INDEX 

Beroende variabel: BHAR-index 
   Metod: OLS 

    Antal observationer: 212 
   White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

Variabel Koefficient Standardfel t-statistik p-värde 

C -0,1415 0,1309 -1,0803 0,2814 
Balanslikviditet -0,1546 0,0923 -1,6750 0,0956 
Basic Materials -0,0471 0,0581 -0,8111 0,4183 
Bear-marknad 0,1628 0,0540 3,0164 0,0029** 
BNP 0,0113 0,0813 0,1384 0,8901 
Bull-marknad 0,0524 0,0425 1,2323 0,2194 
CAR 0,5229 0,2319 2,2552 0,0253* 
Consumer Goods -0,0440 0,0641 -0,6860 0,4935 
Consumer Services -0,0217 0,0505 -0,4290 0,6684 
Danmark 0,0799 0,0584 1,3684 0,1728 
Direktavkastning -0,0837 0,0430 -1,9473 0,0530 
EBIT 0,0020 0,0018 1,0929 0,2758 
EBITDA -0,0019 0,0012 -1,5898 0,1136 
Financials 0,0593 0,1410 0,4205 0,6746 
Health Care -0,0383 0,0769 -0,4981 0,6190 
Kassaflöden/försäljning -0,0004 0,0005 -0,8999 0,3693 
Ln Marknadsvärde 0,0014 0,0171 0,0791 0,9370 
Nettomarginal 0,0030 0,0015 2,0388 0,0429* 
Omsättning 0,0401 0,0077 5,1753 0,0000*** 
P/S 0,3925 0,0426 9,2100 0,0000*** 
Rörelsemarginal 0,0043 0,0006 6,9102 0,0000*** 
Skuldsättningsgrad -0,0150 0,0067 -2,2484 0,0257* 
Sverige 0,0462 0,0650 0,7114 0,4777 
Technology -0,0522 0,0813 -0,6412 0,5222 
Utdelningsskillnad 0,1033 0,0746 1,3847 0,1678 

Förklaringsgrad  0,6765 
* = signifikans på 5%-nivån 
** = signifikans på 1%-nivån 
*** = signifikans på 0,1%-nivån 

 

Justerad förklaringsgrad 0,6350 
F-statistic 16,2968 
Prob(F-statistic) 0,0000 
Tabell	9.		Regressionsanalys:	BHAR-index	
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I regressionsanalysen med BHAR-index som den beroende variabeln kunde den förklarande 

variabeln, utdelningsförändringen, ej finnas signifikant. Det gick således inte att se om den 

abnorma avkastningen kunde hänföras till sänkningen eller elimineringen av utdelningen. 

Däremot var 6 av de 13 kontrollvariablerna signifikanta. Det vill säga att bear-marknad, CAR, 

omsättning, rörelsemarginal, P/S och skuldsättningsgrad kunde statistiskt säkerställt förklara 

variationen i den abnorma avkastningen 10 månader efter eventet. 	

CAR och P/S har högst effekt på BHAR-index. Vid en procentuell förändring i CAR ökar 

således BHAR-index med 0,52 procentenheter och på samma sätt vid en enhet ökning i P/S 

ökar BHAR-index med 0,39 procentenheter. Det finns ett positivt samband mellan alla 

signifikanta kontrollvariabler och BHAR-index förutom för kontrollvariabeln 

skuldsättningsgrad där ett negativt samband existerar. En procentuell ökning i 

skuldsättningsgrad resulterar på så sätt i en minskad abnorm avkastning (BHAR-index).  

Signifikanta kontrollvariabler Koefficient  
Bear  0,1628 
CAR  0,5229 
Omsättning  0,0401 
Rörelsemarginal  0,0043 
P/S 0,3925 
Skuldsättningsgrad  -0,0150 

Tabell 10. Signifikanta kontrollvariabler: BHAR-index	

Regressionsanalysen visade en relativt hög förklaringsgrad på 68 procent. Den justerade 

förklaringsgraden uppgår till 64 procent. Detta innebär att variationen i abnorm avkastning 

kan till 68 respektive 64 procent förklaras av variablerna i regressionen. 	

Tre ytterligare regressioner med BHAR-index som beroende variabel genomfördes. Analysen 

utan fastighetsbolag och finansiella företag påvisar ingen större skillnad jämfört med om 

dessa bolag inkluderades. Samma variabler som ovan nämnts var signifikanta, även 

förklaringsgraden var nästintill identisk (0,6763)(se bilaga 6).  	

I regressionsanalysen där endast den första utdelningssänkningen för ett bolag med flera 

sänkningar under den studerade tidsperioden inkluderades, hamnade det totala urvalet på 110 

event. Färre kontrollvariabler blev signifikanta, dock ökade förklaringsgraden en aning 

(0,7876) (se bilaga 7). 	
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När istället event för år 2009 uteslöts visade regressionsanalysen en något lägre 

förklaringsgrad. Bear-marknad, CAR, P/S och skuldsättningsgrad blir signifikanta, precis som 

tidigare. Dock blir även direktavkastning samt den förklarande variabel 

utdelningsförändringen signifikant, med ett negativt respektive positivt samband. (se bilaga 

8). 

5.3.2 REGRESSIONSANALYS: BHAR MED MATCHNINGSBOLAG 
	

Tabell	11.	Regressionsanalys:	BHAR-match		

Beroende variabel: BHAR-match 
Metod: OLS 
Antal observationer: 212 

Variabel Koefficient Standardfel t-statistik p-värde 
C -0,4329 0,1787 -2,4222 0,0164* 
Balanslikviditet 0,0863 0,1239 0,6969 0,4867 
Basic Materials 0,0968 0,0888 1,0893 0,2774 
Bear-marknad 0,0726 0,0793 0,9156 0,3611 
BNP 0,0911 0,3925 0,2321 0,8168 
Bull-marknad 0,1232 0,0673 1,8302 0,0688 
CAR 0,3575 0,3574 1,0002 0,3185 
Consumer Goods -0,0147 0,0765 -0,1916 0,8482 
Consumer Services 0,0499 0,0809 0,6162 0,5385 
Danmark 0,1746 0,0860 2,0303 0,0437* 
Direktavkastning 0,0943 0,0764 1,2353 0,2183 
EBIT 0,0004 0,0036 0,1200 0,9046 
EBITDA 0,0016 0,0031 0,5180 0,6050 
Financials -0,0226 0,2786 -0,0812 0,9353 
Health Care -0,0867 0,1418 -0,6114 0,5417 
Kassaflöden/försäljning -0,0012 0,0019 -0,6177 0,5375 
Ln marknadsvärde 0,0301 0,0228 1,3196 0,1886 
Nettomarginal 0,0042 0,0019 2,2352 0,0266* 
Omsättning 0,0415 0,0176 2,3552 0,0196* 
P/S 0,3483 0,0413 8,4432    0,0000*** 
Rörelsemarginal 0,0021 0,0022 0,9578 0,3394 
Skuldsättningsgrad -0,0178 0,0162 -1,0977 0,2737 
Sverige -0,0969 0,0926 -1,0467 0,2966 
Technology -0,0531 0,1338 -0,3967 0,6920 
Utdelningsskillnad -0,0495 0,1094 -0,4521 0,6517 

Förklaringsgrad  0,6765  
* = signifikans på 5%-nivån 
** = signifikans på 1%-nivån 
*** = signifikans på 0,1%-nivån 

 

Justerad förklaringsgrad 0,6350 
F-statistic 16,2968 
Prob(F-statistic) 0,0000 



Utdelningssänkning – en investerares mardröm? 
	 	

	 54 

Den förklarande variabeln, utdelningsförändringen, kunde inte heller i regressionen med 

BHAR-match förklara den långsiktiga abnorma avkastningen (BHAR-match). Däremot var 

interceptet signifikant skilt från noll. Interceptet visar vad det förväntade värdet är när de 

oberoende variablerna har värdet noll, vilket i det här fallet skulle vara -0,43. 	

Dummyvariabeln för Danmark var signifikant, vilket innebär att det är statistiskt säkerställt att 

bolag från Danmark har en positiv effekt på BHAAR som är 17,45 procentenheter mer 

jämfört med referensgruppen Finland. Däremot visar dummyvariabeln för Sverige en lägre 

effekt än Finland, vilket inte kan statistiskt säkerställas av regressionen.	

Precis som i regressionen med BHAR-index hade kontrollvariabeln P/S en högre effekt på 

den långsiktiga abnorma avkastningen (0,3843) än övriga signifikanta kontrollvariabler.	

Regressionsanalysen med BHAR-match som beroende variabel visade en förklaringsgrad på 

39 procent. Den justerade förklaringsgraden uppgick till 31 procent. Detta innebär att 

variationen i abnorm avkastning kan till 39 respektive 31 procent förklaras av variablerna i 

regressionen, vilket är lägre än när BHAR-index används som beroende variabel.  

Signifikanta kontrollvariabler Koefficient  

C-intercept -0,4329 
Danmark 0,1745 
Nettomarginal  0,0042 
Omsättning  0,0415 
P/S 0,3483 

Tabell 11. Signifikanta kontrollvariabler: BHAR-match  
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5.3.3 VERIFIKATION AV HYPOTESER 

Hypotes 1: 

H 0: En utdelningssänkning eller eliminering resulterar inte i en abnorm avkastning på kort 

sikt.  

H1: En utdelningssänkning eller eliminering resulterar i en abnorm avkastning på kort sikt. 	

H0 förkastas, en utdelningssänkning eller eliminering resulterar i en negativ abnorm 

avkastning på kort sikt. 	

Hypotes 2:	

H 0: En utdelningssänkning eller eliminering resulterar inte i en abnorm avkastning på lång 

sikt. 	

H1: En utdelningssänkning eller eliminering resulterar i en abnorm avkastning på lång sikt. 	

H0 förkastas för BHAR-index där en positiv abnorm avkastning kan bekräftas. H0 kan inte 

förkastas för BHAR-match, således föreligger ingen abnorm avkastning. 	

Hypotes 3:	

H0: Det råder ingen signifikant skillnad i abnorm avkastning mellan de studerade länderna på 

kort sikt. 	

H1: Det råder en signifikant skillnad i abnorm avkastning mellan de studerade länderna på 

kort sikt.	

H0 förkastas för Finland och Danmark, där negativ abnorm avkastning föreligger. H0 kan ej 

förkastas för Sverige, således föreligger ingen abnorm avkastning. 	

Hypotes 4:	

H0: Det råder ingen signifikant skillnad i abnorm avkastning mellan de studerade länderna på 

lång sikt.	

H1: Det råder en signifikant skillnad i abnorm avkastning mellan de studerade länderna på 

lång sikt.	

För BHAR-index förkastas H0 för Sverige där en positiv abnormavkastning föreligger. H0 kan 

ej förkastas för varken Finland eller Danmark. För BHAR-match förkastas H0 för Danmark 

och Finland, då en positiv respektive negativ abnorm avkastning finns. H0 kan inte förkastas 

för Sverige. 	
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6. ANALYS	
I följande kapitel analyseras resultaten från studien kring aktieavkastning på kort och lång 

sikt för den nordiska marknaden samt studiens regressionsanalys. Resultaten jämförs med 

ekonomisk och beteendevetenskaplig teori samt tidigare beskrivna studier. Analysen ligger 

sedan till grund för studiens slutsatser samt förslag till vidare forskning kring utdelning. 	

6.1 ANALYS AV STUDIENS URVAL	

I studiens urval återfanns flest event från den finska marknaden, dock är den svenska börsen 

störst till antalet av de studerade. Av bolagen på Nasdaq OMX Nordic står finska bolag för 

cirka 20 procent, medan i studiens urval utgör finska bolag 40 procent. Sett till de respektive 

börsernas indexutveckling gick den finska börsen sämre än både de svenska och danska under 

finanskrisen 2008. Det som även utmärker Finland från de andra länderna är att den finska 

börsen inte återhämtar sig i samma utsträckning utan befinner sig på en lägre nivå ända fram 

till dagens datum, vilket kan vara en anledning till varför flest event sker på den finska 

marknaden. Hur marknaden utvecklas är således en viktig bidragande faktor till varför företag 

sänker eller eliminerar sin utdelning. 	

Urvalet är även snedvridet sett till fördelning mellan åren, då majoriteten av eventen sker 

under år 2009, vilket skulle kunna bero på den senaste finansiella krisen. Studien undersöker 

därför effekten av eventen från år 2009 genom att bortse från dessa i regressionsanalysen, se 

kapitel 6.4 för vidare analys av detta. 	

Branscherna som har flest företag i urvalet är relativt proportionerligt till den verkliga 

fördelningen av branschtillhörighet på Nasdaq (jämför figur 2 i praktisk referensram med 

figur 4 i resultat). Urvalets branschindelning kan ses som representativt, utdelningssänkning 

eller eliminering verkar således inte ske oftare inom vissa branscher. 	

6.2 ANALYS AV KORTSIKTIG STUDIE	

På kort sikt blir det en negativ aktieavkastning efterföljande en utdelningssänkning eller 

eliminering på den nordiska marknaden. Även Danmark och Finland genererar samma 

resultat, samtidigt som några slutsatser om Sverige inte kan dras. Den negativa reaktionen är i 

enlighet med tidigare studier gjorda av bland annat Pettit (1972), Michaely m.fl. (1994) och 

Woolridge (1983). 	
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Den negativa abnorma avkastningen är liten, vilket även det är i linje med tidigare studier. 

Benartzi m.fl. (1997) finner över ett tredagarsfönster en abnorm avkastning på -2,5 procent 

för företag som sänkte sin utdelning. Även Fracassi (2008) upptäcker en negativ abnorm 

avkastning på -1,3 procent vid utdelningssänkning. Michaely m.fl. (1994) studerar endast 

utdelningselimineringar och finner då en kraftigare reaktion, -7 procent i abnorm avkastning. 

Hade en uppdelning av sänkning och eliminering skett i denna studie skulle eventuellt den 

abnorma avkastningen ha blivit högre. Att den negativa abnorma avkastningen är i linje med 

tidigare studier är intressant då en årsvis utdelning, jämfört med kvartalsvis, antogs ha en 

större effekt på aktiepriset i enlighet med signaleringsteorin, vilket resultatet ej kunde visa.  

Dessutom fick studien liknande resultat på den nordiska marknaden som tidigare funnits på 

både den amerikanska och brittiska marknaden, vilket tyder på att skillnader mellan 

marknaderna inte är avgörande för den abnorma avkastningen vid en utdelningssänkning. 

Vidare kan även den signifikanta negativa abnorma avkastningen motbevisa Miller och 

Modiglianis irrelevansteori, då studien faktiskt finner en reaktion efter en annonsering av 

utdelningssänkning. En sänkning eller eliminering av utdelning sänder således en signal som 

på kort sikt uppfattas negativt av marknaden. 	

Enligt Fama (1970) är marknaden effektiv om den omedelbart reagerar på ny och oväntad 

information. Eftersom utdelningssänkning bidrar med ny information som får investerare att 

reagera negativt på annonseringen på de danska och finska marknaderna, kan marknaden 

antas vara medelstark. Mann (1989) finner i sin studie att en utdelningsförändring ger utslag 

på aktiekursen, vilken även det tyder på en effektiv marknad. Examensarbetet kan däremot ej 

finna att marknaden är starkt effektiv då överavkastning förekommer. Resultatet kan tyda på 

att investerare på den danska, finska och på den samlade nordiska marknaden antar att viktig 

information om företagets framtida utveckling signaleras vid utdelningsannonseringen. Vid en 

sänkning eller eliminering av utdelningen sjunker aktiepriset vilket kan tyda på att 

investeraren får lägre förväntningar på företagets framtida prestation vilket resulterar i ett 

lägre aktiepris. Detta stöds av Mann (1989) som visar att när investerares förväntningar på 

företagets framtida prestation förändras påverkas aktiepriset i samma riktning. Däremot 

verkar investerare i svenska bolag ha delade meningar om informationsinnehållet av en 

utdelningsförändring vilket resulterar i ett varierat resultat som ej kan finnas signifikant. 	
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Som tidigare framkommit ur studien är de undersökta länderna relativt homogena vilket gör 

det intressant att Sverige, till skillnad från de övriga länderna, inte kan påvisa en signifikant 

negativ abnorm avkastning. Investerare på den svenska marknaden verkar således inte reagera 

konsekvent när den nya informationen når marknaden. De kanske inte heller lyckas tolka 

informationen eller så anser investerare helt enkelt inte att någon ny information har 

offentliggjorts. För att signaleringsteorin ska hålla behöver två antaganden uppfyllas enligt 

Ang (1987) och Koch och Shenoy (1999): bolaget måste ha privat information om dess 

framtidsutsikter och vilja dela med sig av den, samtidigt som den måste vara sann. Om 

investerarna inte litar på de signaler som bolagen försöker sända eller om bolaget skickar 

falska signaler om framtiden faller signaleringsteorin, vilket då skulle kunna vara fallet i 

Sverige. 	

Jensens (1986) free cash flow-hypotes visar hur en sänkt utdelning leder till ett ökat 

kassaflöde till företagsledningens förfogande, vilket kan leda till överinvesteringsproblem 

samt ökade agentkostnader. De ökade agentproblemen strider mot Miller och Modiglianis 

irrelevansteori där en intressekonflikt mellan företagsledning och ägare inte existerar. Vidare 

kan studiens resultat tyda på att investerare på den danska och finska marknaden i högre 

utsträckning reagerar negativt på företagsledningens ökade makt än svenska investerare, 

vilket resulterar i en negativ abnorm avkastning på den danska och finska marknaden. En 

förklaring till reaktionen skulle kunna vara att den svenska marknaden är mer delad när det 

kommer till förtroendet för företagens ledningar. En del investerare har ett stort förtroende 

och litar på att bolagen använder sitt kapital för bolagets och aktieägarnas bästa. Samtidigt 

kan det finnas skeptiker, som likt de danska och finska investerarna reagerar negativt på ökad 

frihet för företagsledningen. Dock är det mycket som talar emot ett sådant beteende från 

företagsledningens sida, då bland annat sticky dividends-teorin förklarar hur motvilliga 

företag är att sänka sin utdelning, på grund av de negativa signaler som följer en sådan. Enligt 

teorin anser även företagsledningen att aktieägare bör ha förståelse för en sänkt utdelning då 

företaget genererar en lägre vinst. Därför vore det mindre troligt att företagsledningar sänker 

utdelningen för att få mer makt, och istället kan en försämrad finansiell status ligga till grund 

för beslutet. 	

Gordon (1963) argumenterar för att vissa investerare värdesätter utdelningar högre än 

framtida vinster med hjälp av bird-in-hand-teorin. En möjlig förklaring till resultaten från den 

kortsiktiga studien kan vara att investerare i de danska och finska bolagen värdesätter 

utdelning, i enlighet med bird-in-hand-teorin. Samtidigt värdesätter kanske en del av de som 
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investerar på den svenska marknaden inte kontantutdelning lika högt. På grund av 

skattemässiga anledningar bör nordiska investerare vara likgiltiga mellan utdelning och 

kapitalvinst, då dessa beskattas likvärdigt, vilket då inte bör resultera i någon abnorm 

avkastning. I bland annat USA, där utdelning och kapitalvinst beskattas olika finns det 

investerare med olika utdelningspreferenser som bör resultera i abnorm avkastning vid en 

utdelningsförändring. 	

Även det faktum att annonseringen ofta sker i bokslutskommunikéer kan göra att den effekt 

som en utdelningssänkning skulle orsakat på egen hand blir reducerad eller förstärkt när 

annan information sprids samtidigt. Gunasekarage och Power (2006) undersöker hur 

marknaden reagerar på en samtida signal om både utdelning och vinst. Studien finner att 

signalen om vinstförändring ger störst effekt på aktiepriset. Pettit (1972) argumenterar dock 

för det motsatta, att utdelningen förmedlar mer information än vinstprognosen. Denna studie 

kan inte utesluta att annan information ligger till grund för varför den abnorma avkastningen 

blir signifikant, och därmed inte säkerställa att det endast är på grund av 

utdelningssänkningen som investerarna reagerar enligt testernas resultat.	

 

6.3 ANALYS AV LÅNGSIKTIG STUDIE	

6.3.1 LÅNGSIKTIG AKTIEAVKASTNING I FÖRHÅLLANDE TILL MARKNADSINDEX 

I den långsiktiga studien där aktieavkastningen jämförs med marknadsindex visar den 

nordiska marknaden på en positiv abnorm avkastning efter en utdelningssänkning. Av de tre 

undersökta länderna är det endast för Sverige en signifikant överavkastning kan säkerställas. 

Vad gäller Danmark och Finland kan ingen överavkastning i förhållande till marknadsindex 

finnas signifikant. 	

Att det totala urvalet och Sverige separat visar på positiv abnorm avkastning är något som 

talar emot mycket av den forskning som är gjord på området. Michaely m.fl. (1994) och Liu 

(2008) finner bland annat en negativ abnorm avkastning på elva respektive nio procent ett år 

efter utdelningssänkningen. Balis studie (2003) går i samma linje, där en sänkning resulterar i 

negativ abnorm avkastning under det första kvartalet efter utdelningssänkningen. Däremot 

menar Bali att marknaden rättar sig snabbare efter en sänkning än en ökning av utdelningen 

och aktiepriset avviker därför endast under det första kvartalet. Detta skulle kunna tyda på att 

eventfönstret i examensarbetet är för långt för att visa abnorm avkastning till följd av 

utdelningssänkningen. Vad gör då att den nordiska och svenska marknaden reagerar 



Utdelningssänkning – en investerares mardröm? 
	 	

	 60 

annorlunda? Bulan m.fl. (2007) ger en eventuell förklaring genom att beskriva situationer där 

utdelningselimineringar är bra, varav den ena handlar om den rådande marknadstrenden. Vid 

en tidpunkt då marknaden generellt är inne i en positiv trend är sannolikheten för en lyckad 

utdelningseliminering större. Då en stor andel av de svenska eventen skedde under 2009, 

samtidigt som Stockholmsbörsen ökade med cirka 50 procent (se bilaga 1) under samma år, 

kan denna positiva trend vara en bidragande faktor till överavkastningen för svenska bolag. 

De danska och finska marknaderna utvecklades inte i samma takt efter den finansiella krisen 

och kunde på så sätt inte få hjälp av den positiva marknadstrenden i samma utsträckning för 

att skapa bra utdelningselimineringar.  	

Brav m.fl. (2005) menade att vid en reducering av utdelning kommer företaget att bestraffas. 

För att lindra den negativa effekten bör företaget bland annat inte låta utdelningsnivån skilja 

sig för mycket från konkurrenternas. Eftersom BHAAR blev positiv på både den svenska och 

nordiska marknaden är detta något som bolag på den nordiska marknaden eventuellt försöker 

undvika. Tidigare presenterad statistik visar att sänkningar av utdelningen inte sker allt för 

ofta på den nordiska marknaden. Att inte låta utdelningen skilja sig för mycket från 

konkurrenter kan göra att företag håller en högre utdelningsnivå än vad dem egentligen hade 

fått ut mest värde av och drar sig för att sänka den. Att hålla utdelningsnivån i höjd med 

konkurrenternas må vara ett irrationellt beslut och således inte det mest ekonomiskt optimala 

för företaget, vilket är i enlighet med teorin om bounded rationality.	

Woolridge och Ghosh (1985) föreslår att företag ökar sitt aktievärde genom att sänka 

utdelningen och öka investeringstakten. I sin studie finner de att företag som har sänkt sin 

utdelning ökar sitt aktiepris med 10-15 procent ett år efter. Även detta skulle kunna vara något 

som de svenska bolagen är bättre på att göra än sina nordiska grannar. Om svenska bolag kan 

använda det sparade kapitalet från utdelningssänkningen för att skapa värde till sina 

aktieägare genom bra investeringar kan det i sin tur generera ett högre aktiepris på längre sikt. 

Eftersom kontrollvariabeln CAPEX, som visar utgifter för nya investeringar, uteslöts ur 

regressionsanalysen till följd av för stark korrelation med en annan variabel kontrollerar 

studien inte för denna effekt. Dock visar inte Woolridge och Ghoshs studie (1985) att abnorm 

avkastning skapas av den sänkta utdelningen, utan bara hur det faktiska aktiepriset reagerar.	

Jensen och Johnson (1995) visar däremot att ett bolags konkurrensposition minskar till följd 

av en utdelningssänkning eller eliminering och att det därför blir en negativ reaktion från 

marknaden. Författarna menar dock att utdelningsreduceringen markerar ett tydligt slut på en 
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finansiell nedgång och är startskottet på en omstrukturering. I examensarbetet får 

utdelningsänkningen en positiv reaktion från marknaden vilket kan bero på att 

konkurrenspositionen inte försämrats eller att även investerarna ser elimineringen som en 

vändning för bolaget. Woolridge och Ghosh (1985) kanske trots allt hade rätt när de visade att 

företag är bättre på att förvalta kapital än sina investerare. Eftersom denna studie fann ett 

positivt samband mellan abnorm långsiktig avkastning och omsättning, i motsats till Jensen 

och Johnson (1995), kan även detta vara en förklaring till varför det blir en positiv abnorm 

avkastning på den svenska och nordiska marknaden. 	

Bolag på den danska och finska marknaden genererar, som tidigare nämnts, ingen statistiskt 

säkerställd abnorm avkastning i jämförelse med ett marknadsindex, efter en 

utdelningssänkning i den långsiktiga studien. Investerarna på de danska och finska 

marknaderna reagerar således inte på ett enhälligt vis när bolagen utför en 

utdelningssänkning. En del investerare reagerar möjligtvis likt de på den svenska marknaden 

och litar på att ledningen använder de sparade pengarna till något som ökar värdet för 

aktieägarna. Samtidigt finns det kanske investerare som reagerar negativt, likt de som 

Michaely m.fl. (1994) finner.	

Gunasekarage och Power (2006) finner i sin studie hur en utdelningsförändring baseras på 

historisk och nuvarande finansiell prestation, och är således inte ett uttryck för vad ledningen 

förutspår om bolagets framtid. Detta motsätter vad signaleringsteorin beskriver och således 

sänder utdelningsförändringen inte en signal till investerare hur bolaget kommer prestera i 

framtiden. Den långsiktiga positiva abnorma avkastning, som kan säkerställas för det totala 

urvalet och Sverige kan då, enligt Gunasekarage och Power, inte förutses när själva 

utdelningssänkningen sker, utan av andra faktorer. Dessa eventuella faktorer diskuteras i 

kapitel 6.3.	

6.3.2 LÅNGSIKTIG AKTIEAVKASTNING I FÖRHÅLLANDE TILL MATCHNINGSBOLAG  

Danmark och Finland visar signifikant långsiktig abnorm avkastning, men med olika effekt. 

Den danska marknaden genererar positiv överavkastning samtidigt som den finska visar 

negativ. På det totala urvalet eller på den svenska marknaden kan inga slutsatser dras. 	

Skillnaden mellan de två olika metoderna för att räkna ut BHAAR är, som tidigare beskrivits, 

vad som används som jämförelse för att beräkna den abnorma avkastningen. Vid användandet 

av index används en bred portfölj, med bolag från olika branscher och av olika storlek. När 

matchningsmetoden används är målet att finna ett så likt bolag som möjligt, baserat på 
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marknad, storlek och bransch. I examensarbetet används endast ett matchningsbolag istället 

för en portfölj bestående av flertalet matchningsbolag. Nackdelen med detta är att uträkningen 

av den abnorma avkastningen kan bli väldigt snedvriden om matchningsbolaget under 

eventfönstret presterar extremt bra eller dåligt. Den abnorma avkastningen kommer då bli 

betydligt större än vid ett “normaltillstånd” hos matchningsbolaget. Eftersom 

matchningsmetoden framför allt används som en kontroll för att se om BHAAR-metoden är 

robust läggs inte lika stor vikt vid utfallet av regressionsanalysen med matchningsmetodens 

utfall som beroende variabel. 	

På svenska Large och Mid Cap finns det fler än dubbelt så många bolag jämfört med 

Danmark respektive Finland. När matchningsmetoden används för Sverige finns ett större 

urval av matchningsbolag, och därför bör sannolikheten att hitta ett passande jämförelsebolag 

öka. Samtidigt bör även risken för att matcha olika event med samma bolag minska, och på så 

vis inte få en liknande effekt mellan dessa event. Om flera event matchas med ett bolag som 

av någon anledning presterat mycket sämre, kan dessa uppleva en stor överavkastning trots att 

de egentligen avkastat vad som annars hade ansetts vara “normal avkastning”. Resultatet blir 

att flertalet event upplever liknande effekt. Om problemet med användandet av samma 

matchningsbolag är utbrett i studien kan resultaten från de statistiska testerna bli missvisande. 

På grund av ett litet urval av matchningsbolag per land var det inte alltid möjligt att matcha 

dessa med bara ett event. Detta skulle kunna vara en av anledningarna till varför Finland och 

Danmark får signifikanta resultat i BHAAR-match men inte i BHAAR-index. Det skulle även 

kunna vara en del av förklaringen till att marknaderna i fråga får en motsatt effekt.	

Fama (1998) anser att en av anledningarna till att marknadsanomalier “upptäcks” är just en 

bristande modell, vilket skulle kunna vara fallet i examensarbetet. Den abnorma avkastningen 

kanske inte är en upptäckt anomali, utan istället något som beror på modellens utförande. 

BHAAR med matchningsmetoden är kanske därför mer passande på större marknader där ett 

stort utbud av olika bolag finns tillgängliga. 	

Liu m.fl. (2008) fann negativ abnorm avkastning när eventföretaget bland annat matchades på 

storlek och industri, för de olika matchningskriterierna varierade den negativa abnorma 

avkastningen från cirka 6 till 12 procent ett år efter utdelningssänkningen eller elimineringen. 

Michaely m.fl. (1994) fann en nedgång på cirka 14 procent ett år efter en eliminering av 

utdelningen. Resultaten från dessa studier är svåra att jämföra med den aktuella studien över 

den nordiska marknaden. Dels för att längre tidsperioder samt ett större urval är använt i 
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tidigare studier, vilket ökar deras trovärdighet och precision av resultatet, samt att 

standardavvikelserna i studien uppgår till cirka 45 procent. De höga standardavvikelserna gör 

det svårt att dra några slutsatser från magnituden av abnorm avkastning. 	

 

6.3.3  LÅNGSIKTIG AKTIEAVKASTNING UTIFRÅN INVESTERARES BETEENDE  

Miller och Modigliani utgår ifrån en perfekt marknad där investerare är rationella. Simon 

(1957) menar istället att att människan endast är delvis rationell och att en del av 

beslutsfattandet sker på irrationella grunder. När investeraren ställs inför ny och komplex 

information kan denne ha svårt att bearbeta informationen vilket leder till att de mest optimala 

besluten inte tas. Eftersom informationsasymmetri råder mellan företag och investerare är det 

svårt för investeraren att veta vad företaget försöker signalera med utdelningssänkningen och 

hur framtidsutsikterna egentligen ser ut. På grund av informationsasymmetrin tas beslut med 

hjälp av mer heuristiska metoder som leder till beslut som är tillräckligt tillfredställande för 

stunden men ej optimala på längre sikt i enlighet med bounded rationality. Detta kan vara en 

anledning till att undersökningens resultat varierar mellan positiv och negativ effekt mellan 

metoderna, då det är nästintill omöjligt att förutspå hur en irrationell investerare kommer att 

agera vid en utdelningssänkning eller eliminering. 	

Enligt cateringteorin är investerare villiga att betala en premie för en aktie med utdelningen, i 

kontrast till irrelevansteorin. Om eliminering av utdelning sker bör priset på aktien sjunka, då 

investerarna inte längre är villiga att betala en premie för aktien. Detta visas på kort sikt men 

studien kan inte påvisa vad effekten blir på längre sikt.	

Cateringteorin och flera andra diskuterade teorier utgår från privatpersoner som investerare. 

Marknadens reaktion beror dock även på andra marknadsaktörer, så väl institutionella som 

utländska investerare. Utländska investerare kan till skillnad från inhemska investerare ha 

andra utdelningspreferenser på grund av lokala beskattningsregler. De nordiska börserna är 

små jämfört med såväl amerikanska som flera europeiska. Företagen på den nordiska 

marknaden kan dra nytta av att attrahera utländska investerare för att bredda sin bas av 

investerare då den lokala marknaden är relativt liten. De utländska och institutionella 

investerarnas utdelningspreferenser kan påverka den abnorma avkastningen.	

Den abnorma avkastningen ett år efter utdelningsförändringen varierar mycket från bolag till 

bolag. Det är svårt att avgöra vad som faktiskt beror på själva utdelningssänkningen och vad 

som är en effekt av andra företagsspecifika händelser. Även makroekonomiska faktorer kan 
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påverka hur aktiekursen kommer att utvecklas. Redan vid annonseringen av utdelningen 

utsätts investeraren för en mängd annan information som kan komma att påverka dennes 

framtida förväntningar på bolaget. Investerarna har olika preferenser och heuristiska strategier 

vilket kommer göra att de värdesätter olika information på olika sätt. Dessutom studeras en 

lång tidsperiod efter utdelningssänkningen där många andra faktorer och händelser kan 

påverka avkastningen. För att försöka isolera för utdelningseffekten genomfördes därför en 

regressionsanalys där både prestations- och redovisningsmått samt makroekonomiska 

variabler användes.  

6.4 REGRESSIONSANALYS	

I detta avsnitt diskuteras resultatet från analysen av sambandet mellan överavkastning och 

utdelningssänkning samt vad som förklarar aktieavkastningens utveckling utöver 

utdelningssänkningen. Huvudfokus i det här avsnittet är regressionsanalysen med BHAR-

index som beroende variabel, då analysen av BHAR-match främst användes för att kontrollera 

tillförlitligheten av den långsiktiga metoden med marknadsindex. Vidare kommer de 

oberoende variabler som finnes intressanta, signifikanta eller ej, diskuteras.	

Den förklarande variabeln utdelningsförändring är inte signifikant i regressionsanalysen, 

vilket betyder att studien inte kan bevisa att storleken på utdelningssänkningen kan förklara 

variationen i den långsiktiga abnorma avkastningen (BHAR). Resultatet motstrider vad Liu 

m.fl. (2008) finner, nämligen att den procentuella sänkningen i utdelning förklarade 

efterföljande års överavkastning. 	

Det går inte att utläsa några signifikanta skillnader mellan de olika länderna eller branscherna 

som är inkluderade i regressionsanalysen, då dessa variabler ej var signifikanta. Således 

påverkas inte den långsiktiga abnorma avkastning av på vilken bransch eller på vilken börs 

bolaget verkar på. Liljeblom m.fl. (2015) fann däremot att utdelningsförändring signalerar 

framtida vinster i Sverige, till skillnad från Danmark. I den utförda regressionsanalysen kan 

ett positivt statistiskt samband påvisas mellan BHAR-index och både netto- och 

rörelsemarginal. Med studien av Liljeblom m.fl. (2015) i åtanke, skulle detta betyda att när en 

utdelningssänkning sker signalerar det en negativ signal om bolagets framtida vinster. Om 

vinstmarginalen sjunker, enligt regressionsanalysen, kommer även den långsiktiga abnorma 

avkastningen att sjunka.	



Utdelningssänkning – en investerares mardröm? 
	 	

	 65 

Vidare upptäcks även starka positiva samband mellan abnorm avkastning och omsättning 

samt de tidigare nämnda rörelse- och nettomarginal. Det visar att när omsättningen ökar 

(minskar) kommer även abnorm avkastning att öka (minska). Enligt Jensen och Johnson 

(1995) ökar vinsten perioden efter en utdelningssänkning. Dock är det inte på grund av ökad 

omsättning utan snarare de sänkta kostnaderna som bidrar till den ökade vinsten. 

Vinstmarginalen ökar perioden efter utdelningssänkningen vilket då bidrar till en ökad 

abnorm avkastning. Även variabeln P/S, som bygger på omsättning och aktiepris, visar 

positivt signifikant samband. 	

Gällande kontrollvariabeln skuldsättningsgrad finner studien ett negativt samband. I studien 

gjord av Bulan m.fl. (2007) finns det framför allt två omständigheter som bestämmer om en 

utdelningssänkning är “bra” eller ej. Den ena av dem rör just skuldsättningsgraden. Om 

bolaget som har sänkt sin utdelning har relativt god lönsamhet och låg skuldsättningsgrad 

tenderar dem att fortsätta sänka sin skuldsättningsgrad efter utdelningssänkningen, vilket 

enligt författarna leder till en bra utdelningssänkning. I studiens regression kan det negativa 

sambandet visa på just detta. När skuldsättningsgraden sänks ökar BHAR, vilket då kan bidra 

till just en bra utdelningssänkning.	

Bulan (2007) identifierar även att det är större sannolikhet att en utdelningseliminering är bra 

om den sker när marknaden generellt går bättre, att bull-marknad råder, vilket denna studie 

dock motsätter. För de olika makroekonomiska variablerna påträffas inget samband mellan 

förändringen i BNP och abnorm avkastning, däremot är dummyvariabeln för om det råder 

bear-marknad signifikant positiv. Är marknaden i bear bidrar den således till att den abnorma 

avkastningen ökar mer än för neutral marknad. Möjligen kan detta bero på att annonseringen 

vid bear-marknad är mer förväntad än om den hade skett vid ett neutralt stadium och därför 

blir effekten inte lika negativ. Även Liu m.fl. (2008) kontrollerade för marknadens tillstånd. 

För både bear- och bull-marknad fanns ett negativt samband med den abnorma avkastningen 

ett år efter utdelningssänkningen. Eftersom ett negativt samband råder både om marknaden 

går bra och dåligt, kan inte de olika marknadstrenderna förklara den abnorma avkastningen. 

Studiens resultat skiljer sig således från både Bulan (2007) och Liu m.fl. (2008). En potentiell 

förklaring till detta kan vara att majoriteten av studiens event skedde under 2009 till följd av 

det sämre året 2008. Eventen från denna tidsperiod innehöll många extrema utfall vilket kan 

ha påverkat resultatet. 	
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CAR, den kortsiktiga abnorma avkastningen, inkluderas i regressionsanalysen för att dess 

tecken samt magnitud kunde vara relaterad till den långsiktiga abnorma avkastningen. Ett 

starkt positivt samband finns mellan CAR och BHAR. Följaktligen ökar BHAR när CAR 

ökar. Det här sambandet skulle kunna tyda på att signaleringsteorin stämmer. Enligt Ang 

(1987) och Koch och Shenoy (1999) är ett av signaleringsteorins antagande att informationen 

som sänder signaler måste vara sann. Resultatet från regressionsanalysen visar att när 

investerarna exempelvis reagerar positivt på en utdelningssänkning och positiv 

överavkastning uppstår i det korta fönstret, kommer även den långsiktiga abnorma 

avkastningen att öka. Sambandet visar på att investerarna lyckas tolka signalerna från 

utdelningssänkningen korrekt och signaleringsteorins antagande håller. Dock visar studien på 

att det blir en negativ abnorm avkastning på kort sikt, vilket sedan övergår till en positiv 

abnorm avkastning på lång sikt på den nordiska marknaden. Detta motsätter 

signaleringsteorin. De skilda resultaten på kort och lång sikt är ytterligare ett tecken på att det 

är svårt att avgöra vad som kommer att hända på längre sikt efter en utdelningssänkning. Det 

är mycket annan information och psykologiska aspekter som påverkar hur aktieavkastningen 

kommer att utvecklas. Dessa faktorer går inte att ta hänsyn till i en regressionsanalys då dessa 

är mjuka faktorer som är svåra att kvantifiera och sätta ett värde på, vilket kan speglas i de 

skilda resultaten. 	

En regressionsanalys genomfördes även där event tillhörande år 2009 exkluderades för att 

justera för effekten av den finansiella krisens påverkan. Denna analys visar ett positivt 

signifikant samband mellan den förklarande variabeln utdelningsförändring samt den 

långsiktiga abnorma avkastningen, till skillnad från när 2009 inkluderades. År 2009 är något 

av ett extremfall, med ovanligt många event jämfört med andra år. Flera företag fick även en 

hög överavkastning, både positiv och negativ. De fyra extrema utliggare som uteslöts i studien 

skedde även dem under år 2009. Eftersom utdelningssänkningen visade ett signifikant 

samband med den abnorma avkastningen utan år 2009 i regressionsanalysen, skulle det kunna 

tyda på att många andra faktorer påverkade aktieavkastningen under 2009 efterföljande en 

sänkning eller eliminering. När marknaden befinner sig i “onormalt” tillstånd går det således 

inte att dra generella slutsatser om hur det ser ut under normala omständigheter. Däremot 

tyder det här resultatet på att det faktiskt finns ett samband mellan utdelningssänkning och 

abnorm avkastning på lång sikt. 	
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Förklaringsgraden i regressionen med BHAR-index visar på en relativt hög förklaringsgrad, 

över 60 procent, medan BHAR-match visar en lägre på cirka 40 procent. Förklaringsgraden är 

hög jämfört med tidigare studier (Liu m.fl., 2008 och Bulan m.fl., 2007), men det går det ej att 

jämföra förklaringsgrader studier emellan då bland annat olika variabler används och antal 

observationer skiljer sig. En hög förklaringsgrad betyder dock inte automatiskt att modellen är 

bra. I regressionsanalysen är även variabler som bygger på aktieavkastning inkluderade, dessa 

blir i sin tur signifikanta och förklarar mycket av variationen i den beroende variabeln 

långsiktiga. Är sambanden mellan oberoende och beroende variabeln signifikant, så tolkas det 

likadant oavsett vad förklaringsgraden är. 	
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7. SLUTSATSER	
I examensarbetets avslutande kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån studiens 

resultat samt analys. För att besvara studiens syfte redogörs det först för vad en sänkning 

eller eliminering av utdelning signalerar på kort och lång sikt. Därefter presenteras slutsatser 

kring skillnader mellan de nordiska länderna. Vidare redogörs för reflektioner kring studien i 

allmänhet och kapitlet avslutas sedan med förslag till vidare forskning kring 

utdelningssänkningar och elimineringar. 	

7.1 AVSLUTANDE DISKUSSION	

Den kortsiktiga studiens resultat visar tydligt på en negativ effekt på aktieavkastningen i 

samband med en annonsering av utdelningssänkning för samtliga urvalsgrupper förutom 

Sverige. Resultat innebär att slutsatsen kan dras att någon form av ny information förses till 

marknaden, som i sin tur omedelbart reagerar på informationen, i enlighet med den effektiva 

marknadshypotesen. Reaktionen visar sig i den negativa abnorma avkastning som uppstår i 

enlighet med signaleringsteorin där en utdelningssänkning tyder på sämre framtidsutsikter för 

bolaget. Vidare antas irrelevansteorin inte hålla då det blir en omedelbar effekt på 

aktieavkastningen, vilket tyder på att utdelningens vara eller icke vara har en betydelse för 

investerare. 	

Studiens kortsiktiga resultat indikerar att det inte finns några skillnader på hur investerare på 

den nordiska marknaden reagerar på en utdelningssänkning jämfört med en investerare på den 

amerikanska och brittiska marknaden. Resultatet är intressant med tanke på att marknaderna 

har olika regler kring beskattning samt olika utdelningsfrekvens. Detta är ett tecken på att 

besvikelsen är lika stor oberoende av antal utdelningstillfällen per år. 	

Annonseringen av en utdelningssänkning kommer sällan ensam, utan ofta i samband med en 

bokslutskommuniké, som innehåller mycket mer information än bolagets tänkta utdelning. 

När mycket information offentliggörs samtidigt är det svårt att isolera effekten av just 

utdelningssänkningen. Den negativa reaktion från marknaden som uppstår i samband med 

annonseringen av utdelningssänkningen på kort sikt kan bli både förstärkt eller dämpad av 

annan information. Det är således svårt att avgöra vilken information som aktieavkastningen 

huvudsakligen reagerar på och därmed också problematiskt att härleda den negativa 

reaktionen till just utdelningssänkningen.	
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Hur marknaden reagerar på en sänkt eller eliminerad utdelning på lång sikt är svårt att påvisa. 

Även under den långsiktiga studien uppstår problemet med att mycket annan information kan 

påverka aktiekursutvecklingen, både vid utdelningsannonseringen samt under de tio 

efterföljande studerade månaderna. Tio månader är som bekant en lång tid för ett bolag, och 

bland annat hinner tre nya kvartalsrapporter publiceras, samtidigt som affärsklimatet kan ha 

förändrats drastiskt. Med de breda aktieindexen som jämförelse blir positiv överavkastning 

signifikant för det totala urvalet och Sverige. Även här är det svårt att knyta överavkastningen 

till just utdelningssänkningen, då ett samband mellan utdelningsförändring och abnorm 

avkastning ej kunde fastställas. När år 2009 uteslöts ur regressionsanalysen kunde dock ett 

signifikant samband påvisas mellan utdelningssänkning och abnorm avkastning. Det här tyder 

på att när det råder “normala” marknadsförhållanden så leder en utdelningssänkning till 

abnorm avkastning på den nordiska marknaden.	

Regressionsanalysen visar även att när ett bolag annonserat en utdelningssänkning är det 

bolagen som lyckas öka sin omsättning, sina marginaler och sänka sin skuldsättningsgrad 

under den efterföljande perioden som tenderar att överträffa marknadens avkastning. Den 

efterföljande prestationen av företaget efter utdelningssänkningen är därför avgörande för hur 

den abnorma avkastningen kommer att utvecklas. Utdelningssänkning kan på så sätt vara 

startskottet för en finansiell och operationell omstrukturering, därför gäller det att bolag tar 

tillfället i akt och använder sin “sista utväg” till att vända skutan och få ny vind i seglet. 	

Resultatet från denna studie visar att den abnorma avkastning som sker efter en sänkt 

utdelning, men ej nödvändigtvis uppstår på grund av denna, snarare speglar nutid och framtid 

än dåtid. De signifikanta kontrollvariablerna är uttryckta för att visa antingen hur bolaget och 

marknadens tillstånd såg ut när utdelningssänkningen väl skedde, eller utvecklingen under 

den efterföljande perioden. Huruvida abnorm avkastning förklaras av dåtid eller framtid är 

inte tidigare studier eniga om, men examensarbetets resultat stödjer snarare det senare. 	

Att psykologiska faktorer till stor del styr aktiemarknaden är väl känt, och det finns inget svar 

på gåtan om hur aktier kommer att prestera i framtiden. De psykologiska faktorerna är svåra 

att mäta och kvantifiera, således är det svårt att rensa för effekten av dessa. Till och börja med 

kan det konstateras att investerare inte är indifferenta till om utdelning ges eller inte. 

Investerarna kan agera i linje med teorier så som cateringeffekten, bird-in-hand, bounded 

rationality, så väl som på sin magkänsla. Dessa teorier tillsammans med investerares 
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oförmåga att tolka och tyda företagens signaler om framtiden visar varför det blir så olika 

reaktioner på lång sikt efter en utdelningssänkning. 	

Till följd av ett litet urval, framför allt för Danmark, är det svårt att säga något om skillnader 

mellan de nordiska länderna. På kort sikt visar Norden, Danmark och Finland på en 

signifikant negativ aktieavkastning efterföljande en utdelningssänkning till skillnad från 

Sverige som ej kunde finnas signifikant. För Sverige återfanns dock överavkastning på lång 

sikt, men ej för Danmark och Finland. På kort sikt reagerar således de nordiska länderna 

relativt lika, medan på lång sikt är det svårare att dra slutsatser kring landspecifika skillnader 

med tanke på de olika resultaten. I och med att Sverige ej blev signifikant på kort sikt men på 

lång sikt, skiljer sig i alla fall Sverige från de övriga länderna. Detta kan bero till stor del på 

den använda modellen och problemet med ett litet urval av nordiska bolag. Även faktorer som 

ligger djupt rotade i de olika nordiska investerarna kan spela avgörande roll i hur reaktionen 

på en utdelningssänkning blir. Små skillnader i exempelvis makroekonomiska förutsättningar, 

ägarstruktur och investerares förkärlek till vissa bolag kan leda till stora skillnader länderna 

emellan. Studien har dock inte fokuserat på faktorer som dessa och kan således inte mer än 

spekulera.	

Avslutningsvis är utdelning fortfarande ett pussel där alla bitar inte passar ihop, precis som 

Fisher Black beskrev för 40 år sedan. En förändring i utdelning sänder signaler om bolagets 

framtida prestation men en sänkning eller eliminering av utdelningen behöver inte 

nödvändigtvis resultera i en negativ aktieavkastning, vilket styrks av det inledande exemplet 

om ICA Gruppen som efter en eliminerad utdelning fick en anmärkningsvärd ökning i 

aktiepriset. Dock kan utfallet bero på vilken typ av annan information som ges vid samma 

tillfälle samt hur företaget presterar efter utdelningssänkningen. Investerare värdesätter 

utdelning olika och på grund av psykologiska effekter reagerar investerare olika på en sänkt 

eller eliminerad utdelning. Detta leder till att det är näst intill omöjligt att veta vad som 

kommer att hända med aktieavkastningen på längre sikt. Utifrån studiens resultat är en sänkt 

eller eliminerad utdelning inte en indikation på ett prisras eller en rekommendation till 

investerare att sälja av sitt innehav, utan snarare ett tecken på en vändning. En 

utdelningssänkning behöver således inte bli en investerares mardröm. 	
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7.2 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING	

Den nordiska marknaden är som tidigare nämnt en relativt outforskad marknad när det 

kommer till utdelningssänkningar och dess påverkan på aktieavkastning. Den här studien har 

försökt bidra till mer kunskap men ytterligare forskning är önskvärd.	

Framför allt behövs ett större urval för att öka möjligheten att göra statistisk slutledning. Ett 

förslag till vidare forskning blir således att utöka urvalet genom flera olika metoder. Norska 

bolag kan inkluderas för att utöka urvalet samt fånga in alla de nordiska länderna. Även Small 

Cap-bolag kan inkluderas. Då ges även möjlighet att studera hur dessa reagerar på en 

utdelningsförändring, samt kan Island studeras i större utsträckning. Att studera en längre 

tidsperiod än den som är gjord i den aktuella studien ökar även urvalet, samt fångar in fler 

marknadstrender. Detta vore intressant att studera då examensarbetet fann en skillnad i 

resultat beroende på om 2009 var inkluderat eller ej. Då kan det studeras om det finns ett 

mönster mellan abnorm avkastning till följd av utdelningsförändringar och 

marknadsförhållande. 	

Majoriteten av annonsering av utdelningsförändring sker i samband med att 

bokslutskommunikén offentliggörs. För att försöka rensa för effekten som kan uppstå av 

andra nyheter än utdelningsförändring är ett förslag till vidare forskning att endast studera 

annonseringar av utdelningsförändringar som inte sker i samband med bokslutskommunikén. 

Alternativt kan fler eller mer kvalitativa kontrollvariabler inkluderas i en regressionsanalys.	

En kvalitativ del i undersökningen kan användas för att försöka få fram anledningen till varför 

ett företag sänkte utdelningen och om olika anledningar ger olika utslag på den abnorma 

avkastningen. För att genomföra detta bör bokslutskommunikéer samt de pressmeddelanden 

som sker om utdelningsförändringen studeras. Frågan är då om även positiva anledningar, så 

som investeringsmöjligheter, till utdelningssänkning genererar liknande abnorm avkastning 

som vid negativa besked.	

Studien drabbas av ett survivorship bias då bolag som har avnoterats, gått i konkurs eller 

blivit uppköpta, ej finns att tillgå i databasen Eikon. Företagen som inkluderas har överlevt 

både upp- och nedgångar, medan de som inte har överlevt försvinner från urvalet. Dessa bolag 

är intressanta att studera, speciellt för att se om utdelningssänkning sker i bolag med svåra 

finansiella problem. Ett förslag till vidare forskning blir således att inkludera avnoterade bolag 

genom att till exempel använda en annan databas eller historiska årsredovisningar.	
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Slutligen bör vidare forskning även testa att utveckla matchningsmetoden, genom att skapa 

portföljer av matchningsbolag istället för att endast använda ett enskilt bolag. Eftersom det 

enskilda matchningsbolagets utveckling kan ha stor påverkan på den abnorma avkastningen 

för eventbolaget. 	
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Bilaga 2. Eventlista   

Bolag Industri Lista Land Datum 
AB SKF B Basic Materials LARGE Sverige 2009-01-29 
ABB ltd.  Industrials LARGE Sverige 2015-02-10 
ABB ltd.  Industrials LARGE Sverige 2008-02-13 
Afarak Group Oyj Basic Materials MID Finland 2009-02-26 
Ahlstrom Oyj Basic Materials MID Finland 2014-01-30 
Ahlstrom Oyj Basic Materials MID Finland 2013-01-31 
Ahlstrom Oyj Basic Materials MID Finland 2009-02-05 
Ahlstrom Oyj Basic Materials LARGE Finland 2007-02-02 
Alandsbanken Abp B Financials MID Finland 2011-02-21 
Alandsbanken Abp B Financials MID Finland 2009-02-27 
Alk Abello A/S Health Care MID Danmark 2009-02-19 
Alk Abello A/S Health Care LARGE Danmark 2007-03-02 
Alma Media Oyj Consumer Services MID Finland 2013-02-15 
Alma Media Oyj Consumer Services MID Finland 2012-02-15 
Alma Media Oyj Consumer Services MID Finland 2009-02-13 
Ambu A/S Health Care MID Danmark 2013-11-14 
Ambu A/S Health Care MID Danmark 2011-11-18 
Amer Sports Oyj Consumer Goods MID Finland 2009-02-05 
AP Moeller - Maersk A/S Industrials LARGE Danmark 2010-03-04 
Atria Oyj Consumer Goods MID Finland 2012-02-16 
Atria Oyj Consumer Goods MID Finland 2009-02-25 
Auriga Industries A/S Basic Materials MID Danmark 2012-03-14 
Auriga Industries A/S Basic Materials MID Danmark 2010-03-23 
Auriga Industries A/S Basic Materials MID Danmark 2007-03-27 
Avanza Bank Holding AB Financials MID Sverige 2015-01-21 
Avanza Bank Holding AB Financials MID Sverige 2013-01-17 
Axfood AB Consumer Services LARGE Sverige 2009-02-03 
Axis AB Technology LARGE Sverige 2016-01-26 
Axis AB Technology LARGE Sverige 2015-06-16 
Bang & Olufsen A/S Consumer Goods MID Danmark 2009-08-11 
Bang & Olufsen A/S Consumer Goods MID Danmark 2008-08-13 
Basware Oyj Technology MID Finland 2016-02-02 
Basware Oyj Technology MID Finland 2015-01-23 
Basware Oyj Technology MID Finland 2013-01-24 
Basware Oyj Technology MID Finland 2006-01-19 
BE Group AB Consumer Goods MID Sverige 2010-02-10 
BE Group AB Consumer Goods MID Sverige 2009-02-05 
Bilia AB  Consumer Services MID Sverige 2013-02-05 
Billerud Korsnäs AB Basic Materials LARGE Sverige 2013-02-08 
Billerud Korsnäs AB Basic Materials MID Sverige 2009-02-11 
Billerud Korsnäs AB Basic Materials MID Sverige 2006-02-08 
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Bjorn Borg Consumer Goods MID Sverige 2011-02-24 
Boliden AB Basic Materials LARGE Sverige 2014-02-12 
Boliden AB Basic Materials LARGE Sverige 2012-02-10 
Bure Equity Financials MID Sverige 2011-02-24 
Bure Equity Financials MID Sverige 2009-02-20 
Byggmax Group  Consumer Services MID Sverige 2016-01-26 
CapMan Oyj Financials MID Finland 2009-01-29 
Cargotec Oyj Industrials LARGE Finland 2014-02-04 
Cargotec Oyj Industrials LARGE Finland 2013-02-12 
Cargotec Oyj Industrials LARGE Finland 2010-02-03 
Cargotec Oyj Industrials LARGE Finland 2009-02-02 
Carlsberg A/S Consumer Goods LARGE Danmark 2009-02-18 
Chr Hansens Holding A/S Health Care LARGE Danmark 2012-11-05 
Citycon Oyj Financials LARGE Finland 2016-02-11 
Citycon Oyj Financials MID Finland 2015-02-11 
Citycon Oyj Financials MID Finland 2008-02-14 
Clas Ohlson AB  Consumer Services MID Sverige 2009-06-11 
Comptel Oyj Technology MID Finland 2010-02-09 
Comptel Oyj Technology MID Finland 2009-02-12 
Comptel Oyj Technology MID Finland 2006-02-09 
Cramo Oyj Industrials MID Finland 2015-02-10 
Cramo Oyj Industrials MID Finland 2010-02-10 
Cramo Oyj Industrials MID Finland 2009-02-11 
Dampskibsselskabet Norden A/S Industrials MID Danmark 2015-03-04 
Dampskibsselskabet Norden A/S Industrials MID Danmark 2013-03-06 
Dampskibsselskabet Norden A/S Industrials LARGE Danmark 2012-03-07 
Dampskibsselskabet Norden A/S Industrials LARGE Danmark 2010-03-09 
Dampskibsselskabet Norden A/S Industrials LARGE Danmark 2007-03-27 
DFDS A/S Industrials MID Danmark 2009-03-09 
Dios Fastigheter AB Financials MID Sverige 2012-02-29 
DSV A/S Industrials LARGE Danmark 2009-03-24 
East Capital Explorer Financials MID Sverige 2013-02-14 
Electrolux AB Consumer Goods LARGE Sverige 2009-02-04 
Electrolux AB Consumer Goods LARGE Sverige 2007-02-14 
Elekta  Health Care LARGE Sverige 2015-06-02 
Eniro  Consumer Services MID Sverige 2009-02-18 
Ericsson B Technology LARGE Sverige 2009-01-21 
Exel Composites Oyj Industrials MID Finland 2007-02-22 
F-Secure Oyj Technology MID Finland 2010-02-18 
F-Secure Oyj Technology MID Finland 2007-03-01 
Fabege  Financials LARGE Sverige 2009-02-05 
Fagerhult  Industrials MID Sverige 2010-02-03 
Finnair Oyj Consumer Services MID Finland 2014-02-11 
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Finnair Oyj Consumer Services MID Finland 2009-02-05 
Finnair Oyj Consumer Services LARGE Finland 2007-02-06 
Finnlines Oyj Industrials MID Finland 2009-02-18 
Finnlines Oyj Industrials MID Finland 2008-02-20 
Finnlines Oyj Industrials MID Finland 2006-02-14 
Fiskars Oyj Abp Consumer Goods LARGE Finland 2009-02-13 
Flsmidth & Co A/S Industrials LARGE Danmark 2016-02-11 
Flsmidth & Co A/S Industrials LARGE Danmark 2014-02-13 
Flsmidth & Co A/S Industrials LARGE Danmark 2009-04-17 
Flugger A/S Industrials MID Danmark 2012-06-26 
Flugger A/S Basic Materials MID Danmark 2009-06-25 
Getinge AB Health Care LARGE Sverige 2015-01-28 
Glaston Oyj Abp Industrials MID Finland 2010-02-10 
Glaston Oyj Abp Industrials MID Finland 2009-02-10 
Gunnebo AB Industrials MID Sverige 2009-02-06 
Gunnebo AB Industrials MID Sverige 2006-02-07 
H+H International A/S Industrials MID Danmark 2007-03-20 
Haldex  Consumer Goods MID Sverige 2016-02-11 
Haldex  Consumer Goods MID Sverige 2013-02-14 
Haldex  Consumer Goods MID Sverige 2012-02-15 
Haldex  Industrials MID Sverige 2009-02-20 
Harboes Bryggeri A/S Consumer Goods MID Danmark 2007-08-13 
Heba Fastighets AB Financials MID Sverige 2009-02-19 
Hexagon AB Industrials LARGE Sverige 2012-02-08 
Hexagon AB Industrials LARGE Sverige 2009-02-06 
HiQ International Technology MID Sverige 2008-01-30 
HKScan Oyj Consumer Goods MID Finland 2013-02-15 
HKScan Oyj Consumer Goods MID Finland 2012-02-17 
HKScan Oyj Consumer Goods MID Finland 2009-02-27 
HKScan Oyj Consumer Goods MID Finland 2006-02-24 
Holmen B Basic Materials LARGE Sverige 2010-02-04 
Holmen B Basic Materials LARGE Sverige 2009-02-05 
HQ AB Financials MID Sverige 2009-01-29 
Huhtamaki Oyj Basic Materials MID Finland 2009-02-10 
Husqvarna B Consumer Goods LARGE Sverige 2009-02-20 
IC Group A/S Consumer Goods MID Danmark 2012-08-07 
IC Group A/S Consumer Goods MID Danmark 2009-09-10 
ICA Gruppen AB  Consumer Services LARGE Sverige 2013-02-11 
ICA Gruppen AB  Consumer Services LARGE Sverige 2009-02-18 
Ilkka Yhtyma Oyj Consumer Services MID Finland 2013-02-18 
Ilkka Yhtyma Oyj Consumer Services MID Finland 2012-02-20 
Industrial & Financial Systems  Technology MID Sverige 2016-03-11 
Industrivärden C Financials LARGE Sverige 2016-02-05 
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Industrivärden C Financials LARGE Sverige 2010-02-11 
Industrivärden C Financials LARGE Sverige 2009-02-12 
Indutrade  Industrials MID Sverige 2010-02-15 
Investment AB Oresund Financials MID Sverige 2012-02-21 
Investment AB Oresund Financials MID Sverige 2011-01-27 
Investment AB Oresund Financials MID Sverige 2010-01-28 
Jeudan A/S Financials MID Danmark 2015-03-04 
Jeudan A/S Financials MID Danmark 2013-03-05 
JM AB Financials MID Sverige 2009-02-10 
Jutlander Bank A/S Financials MID Danmark 2008-10-06 
KappAhl  Consumer Goods MID Sverige 2011-09-30 
KappAhl  Consumer Goods MID Sverige 2009-09-30 
KappAhl  Consumer Goods MID Sverige 2007-11-15 
Kesko Oyj B Consumer Services LARGE Finland 2012-02-02 
Kesko Oyj B Consumer Services LARGE Finland 2010-02-05 
Kesko Oyj B Consumer Services LARGE Finland 2009-02-05 
Klövern AB Financials MID Sverige 2015-02-11 
Klövern AB Financials MID Sverige 2012-02-15 
Klövern AB Financials MID Sverige 2009-02-13 
Kungsleden AB Financials MID Sverige 2013-02-15 
Kungsleden AB Financials MID Sverige 2011-02-17 
Kungsleden AB Financials MID Sverige 2009-02-19 
Kungsleden AB Financials MID Sverige 2008-02-19 
Lassila & Tikanoja Oyj Industrials MID Finland 2012-02-02 
Latour Investment Financials LARGE Sverige 2010-02-23 
Lemminkainen Oyj Industrials MID Finland 2014-02-07 
Lemminkainen Oyj Industrials MID Finland 2010-02-12 
Lemminkainen Oyj Industrials MID Finland 2009-02-12 
Lindab International  Industrials MID Sverige 2013-02-13 
Lindab International  Industrials LARGE Sverige 2010-02-10 
Lindab International  Industrials LARGE Sverige 2009-02-11 
Lundbergforetagen  Financials LARGE Sverige 2009-02-19 
Mekonomen  Consumer Goods MID Sverige 2013-02-14 
Melker Schörling  Financials LARGE Sverige 2009-02-23 
Metsa (M-real B) Basic Materials MID Finland 2009-02-05 
Metsa (M-real B) Basic Materials LARGE Finland 2007-02-06 
Metso Oyj Industrials LARGE Finland 2014-02-06 
Mols Linien A/S Consumer Services MID Danmark 2009-04-01 
Mols Linien A/S Consumer Services MID Danmark 2007-03-08 
Monberg & Thorsen A/S Industrials MID Danmark 2009-03-27 
Monberg & Thorsen A/S Industrials MID Danmark 2008-03-27 
Monberg & Thorsen A/S Industrials MID Danmark 2006-03-16 
NCC AB Industrials LARGE Sverige 2016-01-28 
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NCC AB Industrials LARGE Sverige 2009-02-11 
Neste Oyj Industrials LARGE Finland 2010-02-04 
Neste Oyj Industrials LARGE Finland 2009-02-05 
NKT Holding A/S Industrials MID Danmark 2014-02-28 
NKT Holding A/S Industrials MID Danmark 2011-03-01 
NKT Holding A/S Industrials LARGE Danmark 2009-03-05 
Nobia AB Consumer Goods MID Sverige 2009-04-01 
Nobia AB Consumer Goods MID Sverige 2009-02-11 
Nokia Corporation Consumer Goods LARGE Finland 2013-01-24 
Nokia Corporation Consumer Goods LARGE Finland 2012-01-26 
Nokia Corporation Consumer Goods LARGE Finland 2009-01-22 
Nokian Tyres plc Consumer Goods LARGE Finland 2009-02-11 
Nordea Bank AB Financials LARGE Sverige 2012-01-24 
Nordea Bank AB Financials LARGE Sverige 2009-02-10 
Nordjyske Bank A/S Financials MID Danmark 2016-02-11 
Nordjyske Bank A/S Financials MID Danmark 2009-02-10 
Olvi Oyj Consumer Goods MID Finland 2011-02-24 
Olvi Oyj Consumer Goods MID Finland 2009-02-24 
Oriola-KD Oyj B Health Care MID Finland 2011-02-11 
Orion Oyj B Health Care LARGE Finland 2014-02-04 
Outokumpu Oyj Basic Materials LARGE Finland 2012-02-01 
Outokumpu Oyj Basic Materials LARGE Finland 2011-02-02 
Outokumpu Oyj Basic Materials LARGE Finland 2010-02-03 
Outokumpu Oyj Basic Materials LARGE Finland 2009-02-03 
Outokumpu Oyj Basic Materials LARGE Finland 2006-02-02 
Outotec Oyj Industrials MID Finland 2016-02-09 
Outotec Oyj Industrials LARGE Finland 2015-02-06 
Outotec Oyj Industrials LARGE Finland 2014-02-07 
Outotec Oyj Industrials LARGE Finland 2010-02-09 
PEAB AB Industrials LARGE Sverige 2013-02-14 
PEAB AB Industrials LARGE Sverige 2012-02-15 
Ponsse Oyj Industrials MID Finland 2013-02-19 
Ponsse Oyj Industrials MID Finland 2009-02-10 
Poyry Oyj Industrials MID Finland 2013-02-06 
Poyry Oyj Industrials LARGE Finland 2010-02-02 
Raisio Oyj Consumer Goods MID Finland 2007-02-12 
Ramirent Oyj Industrials MID Finland 2009-03-12 
Ramirent Oyj Industrials MID Finland 2009-02-12 
Ramirent Oyj Industrials LARGE Finland 2007-02-15 
Rapala VMC Corp Consumer Goods MID Finland 2016-02-09 
Rapala VMC Corp Consumer Goods MID Finland 2015-02-13 
Ratos AB Financials LARGE Sverige 2012-12-18 
Rezidor Hotel Group AB Consumer Services MID Sverige 2009-02-11 
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Ringkjoebing Landbobank A/S Financials MID Danmark 2009-02-04 
Rnb Retail and Brands publ AB Consumer Services MID Sverige 2008-10-22 
Rockwool International A/S Industrials LARGE Danmark 2009-03-12 
Royal Unibrew A/S Consumer Goods MID Danmark 2014-03-11 
SAAB AB Industrials LARGE Sverige 2013-02-09 
Sagax AB Financials MID Sverige 2013-02-13 
Sampo Oyj Financials LARGE Finland 2009-02-11 
Sandvik AB Industrials LARGE Sverige 2016-02-03 
Sandvik AB Industrials LARGE Sverige 2010-02-03 
Sandvik AB Industrials LARGE Sverige 2009-02-04 
Sanoma Oyj Consumer Services MID Finland 2016-02-09 
Sanoma Oyj Consumer Services LARGE Finland 2014-02-07 
Sanoma Oyj Consumer Services LARGE Finland 2012-02-07 
Sanoma Oyj Consumer Services LARGE Finland 2010-02-11 
Sanoma Oyj Consumer Services LARGE Finland 2009-02-10 
Santa Fe Group A/S Consumer Goods MID Danmark 2013-02-27 
Santa Fe Group A/S Consumer Goods MID Danmark 2009-02-26 
Santa Fe Group A/S Consumer Goods MID Danmark 2006-02-28 
Scandinavian Brake Systems A/S Consumer Goods MID Danmark 2007-03-22 
SEB C Financials LARGE Sverige 2009-02-05 
Sectra AB Health Care MID Sverige 2009-05-26 
Securitas AB B Industrials LARGE Sverige 2009-02-16 
Securitas AB B Industrials LARGE Sverige 2007-02-09 
Simcorp A/S Technology MID Danmark 2009-02-27 
Solar A/S Industrials MID Danmark 2015-02-25 
Solar A/S Industrials MID Danmark 2012-03-15 
Solar A/S Industrials MID Danmark 2010-03-10 
Solar A/S Industrials MID Danmark 2009-02-27 
Sponda Oyj Financials MID Finland 2009-02-06 
Sponda Oyj Financials LARGE Finland 2007-02-16 
SRV Yhtiot Oyj Industrials MID Finland 2013-02-13 
SSAB AB B Basic Materials LARGE Sverige 2014-02-07 
SSAB AB B Basic Materials LARGE Sverige 2013-02-08 
SSAB AB B Basic Materials LARGE Sverige 2010-02-10 
SSAB AB B Basic Materials LARGE Sverige 2009-02-11 
Stockmann Oyj Abp Consumer Services LARGE Finland 2015-02-13 
Stockmann Oyj Abp Consumer Services LARGE Finland 2014-02-13 
Stockmann Oyj Abp Consumer Services LARGE Finland 2012-02-09 
Stockmann Oyj Abp Consumer Services LARGE Finland 2009-02-13 
Swedbank AB A Financials LARGE Sverige 2016-02-02 
Swedbank AB A Financials LARGE Sverige 2009-03-09 
Swedbank AB A Financials LARGE Sverige 2009-02-12 
Swedol publ AB Consumer Services MID Sverige 2014-02-19 
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Swedol publ AB Consumer Services MID Sverige 2013-02-20 
Sydbank A/S Financials LARGE Danmark 2012-02-22 
Sydbank A/S Financials LARGE Danmark 2009-02-17 
Systemair AB Industrials MID Sverige 2012-06-08 
Systemair AB Industrials MID Sverige 2009-06-04 
TDC A/S Technology LARGE Danmark 2006-02-22 
Technopolis Oyj Financials MID Finland 2014-02-14 
Technopolis Oyj Financials MID Finland 2009-01-29 
Tele2 AB B Technology LARGE Sverige 2014-02-07 
Tieto Oyj Technology LARGE Finland 2008-02-06 
Tieto Oyj Technology LARGE Finland 2006-02-02 
Tivoli A/S Consumer Services MID Danmark 2016-03-16 
Tivoli A/S Consumer Services MID Danmark 2011-03-23 
Tivoli A/S Consumer Services MID Danmark 2010-03-23 
Tivoli A/S Consumer Services MID Danmark 2008-06-10 
Tivoli A/S Consumer Services MID Danmark 2007-05-23 
Torm A/S Industrials LARGE Danmark 2007-03-05 
TradeDoubler AB Consumer Services MID Sverige 2009-01-29 
Trelleborg AB B Industrials LARGE Sverige 2009-02-11 
Unibet Group PLC Consumer Services MID Sverige 2011-11-02 
Unibet Group PLC Consumer Services MID Sverige 2009-02-18 
UPM-Kymmene Oyj Basic Materials LARGE Finland 2009-02-05 
Uponor Oyj Industrials MID Finland 2012-02-10 
Uponor Oyj Industrials LARGE Finland 2010-02-10 
Uponor Oyj Industrials LARGE Finland 2009-02-10 
Uponor Oyj Industrials LARGE Finland 2007-02-08 
Vaisala Oyj Industrials MID Finland 2010-02-19 
VBG Group publ AB Consumer Goods MID Sverige 2010-02-17 
VBG Group publ AB Consumer Goods MID Sverige 2009-02-24 
Vestjysk Bank A/S Financials MID Danmark 2008-10-06 
Viking Line Abp Consumer Services MID Finland 2013-02-14 
Viking Line Abp Consumer Services MID Finland 2012-02-16 
Viking Line Abp Consumer Services MID Finland 2011-02-17 
Viking Line Abp Consumer Services MID Finland 2009-12-17 
Volvo AB B Industrials LARGE Sverige 2010-02-05 
Volvo AB B Industrials LARGE Sverige 2009-02-06 
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Bilaga 3. Korslistade bolag  

Korslistade bolag borttagna        
Bolag Datum Land 
Tieto Oyj 2006-02-02 Sverige 
Tieto Oyj 2008-02-06 Sverige 
Kungsleden AB 2008-02-19 Danmark 
Nordea Bank AB 2009-02-10 Danmark 
Nordea Bank AB 2009-02-10 Finland 
SSAB AB 2009-02-11 Finland 
Kungsleden AB 2009-02-19 Danmark 
SSAB AB 2010-02-10 Finland 
Kungsleden AB 2011-02-17 Danmark 
Nordea Bank AB 2012-01-24 Danmark 
Nordea Bank AB 2012-01-24 Finland 
SSAB 2013-02-08 Finland 
Kungsleden AB 2013-02-15 Danmark 
SSAB AB 2014-02-07 Finland 
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Bilaga 4. Extremvärden  

 

Extremvärden borttagna        
Bolag Datum Land 
Orion Oyj 2009-02-06 Finland 
Boliden AB 2009-02-13 Sverige 
New Wave Group AB 2009-02-20 Sverige 
Kemira Oyj 2009-02-25 Finland 
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Bilaga 5. Matchningsbolag  

Bolag Datum Matchningsbolag 
AB SKF B 2009-01-29 Scania 
ABB ltd.  2015-02-10 Assa Abloy 
ABB ltd.  2008-02-13 Volvo AB 
Afarak Group Oyj 2009-02-26 Ramirent 
Ahlstrom Oyj 2007-02-02 Huhtamäki 
Ahlstrom Oyj 2013-01-31 Metsä Board B 
Ahlstrom Oyj 2014-01-30 Munksjö 
Ahlstrom Oyj 2009-02-05 Talvivaara 
Alandsbanken Abp B 2009-02-27 Citycon 
Alandsbanken Abp B 2011-02-21 Technopolis 
Alk Abello A/S 2007-03-02 Genmab 
Alk Abello A/S 2009-02-19 NeuroSearch 
Alma Media Oyj 2013-02-15 Finnair 
Alma Media Oyj 2012-02-15 Finnair 
Alma Media Oyj 2009-02-13 Rapala VMC 
Ambu A/S 2013-11-14 Bavarian Nordic 
Ambu A/S 2011-11-18 Zealand Pharma A/S 
Amer Sports Oyj 2009-02-05 Rapala VMC 
AP Moeller - Maersk A/S 2010-03-04 Vestas Wind Systems 
Atria Oyj 2009-02-25 Raisio 
Atria Oyj 2012-02-16 Rapala VMC 
Auriga Industries A/S 2007-03-27 Flügger 
Auriga Industries A/S 2012-03-14 Flügger 
Auriga Industries A/S 2010-03-23 Flügger 
Avanza Bank Holding AB 2015-01-21 Fast Partner 
Avanza Bank Holding AB 2013-01-17 Fast Partner 
Axfood AB 2009-02-03 Oriflame 
Bang & Olufsen A/S 2008-08-13 IC Companys 
Bang & Olufsen A/S 2009-08-11 Parken Sport & Entertainment 
Basware Oyj 2006-01-19 Aldata Solution 
Basware Oyj 2015-01-23 Bittium 
Basware Oyj 2013-01-24 F-Secure 
BE Group AB 2010-02-10 B&B Tools 
BE Group AB 2009-02-05 B&B Tools 
Bilia AB  2013-02-05 SAS 
Billerud Korsnäs AB 2013-02-08 Holmen 
BillerudKorsnäs AB 2009-02-11 Höganäs 
BillerudKorsnäs AB 2006-02-08 Höganäs 
Bjorn Borg 2011-02-24 Duni 
Boliden AB 2014-02-12 BillerudKorsnäs 
Boliden AB 2012-02-10 SSAB 
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Bure Equity 2009-02-20 Avanza 
Bure Equity 2011-02-24 East Capital Explorer 
CapMan Oyj 2009-01-29 Citycon 
Cargotec Oyj 2013-02-12 Huhtamäki 
Cargotec Oyj 2014-02-04 Konecranes 
Cargotec Oyj 2010-02-03 Konecranes 
Cargotec Oyj 2009-02-02 Outotec 
Carlsberg A/S 2009-02-18 Danisco 
Chr Hansens Holding A/S 2012-11-05 Lundbeck A/S 
Citycon Oyj 2015-02-11 Sponda 
Citycon Oyj 2008-02-14 Sponda 
Clas Ohlson AB  2009-06-11 Mekonomen 
Comptel Oyj 2010-02-09 Tekla 
Comptel Oyj 2009-02-12 Tekla 
Comptel Oyj 2006-02-09 Teleste 
Cramo Oyj 2010-02-10 Finnlines 
Cramo Oyj 2015-02-10 Lassila & Tikonoja 
Cramo Oyj 2009-02-11 Ponsse 
Dampskibsselskabet Norden A/S 2010-03-09 Københavns Lufthavne 
Dampskibsselskabet Norden A/S 2007-03-27 NKT holding 
Dampskibsselskabet Norden A/S 2013-03-06 Rockwool International B 
Dampskibsselskabet Norden A/S 2012-03-07 Rockwool International B 
Dampskibsselskabet Norden A/S 2015-03-04 Schouw & Co. 
DFDS A/S 2009-03-09 G4S 
Dios Fastigheter AB 2012-02-29 Sagax 
DSV A/S 2009-03-24 D/S Norden 
East Capital Explorer 2013-02-14 Bure Equity 
Electrolux AB 2009-02-04 HM 
Electrolux AB 2007-02-14 Husqvarna 
Eniro  2009-02-18 Mekonomen 
Ericsson B 2009-01-21 Lawson Software 
Exel Composites Oyj 2007-02-22 Kemira GrowHow 
F-Secure Oyj 2007-03-01 Bittium 
F-Secure Oyj 2010-02-18 Tekla 
Fabege  2009-02-05 Latour 
Fagerhult  2010-02-03 Haldex 
Finnair Oyj 2014-02-11 Alma Media 
Finnair Oyj 2009-02-05 Lassila & Tikonoja 
Finnair Oyj 2007-02-06 Lassila & Tikonoja 
Finnlines Oyj 2008-02-20 Lemminkainen 
Finnlines Oyj 2006-02-14 Lemminkainen 
Finnlines Oyj 2009-02-18 Vacon 
Fiskars Oyj Abp 2009-02-13 Rapala VMC 
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Flsmidth & Co A/S 2014-02-13 Københavns Lufthavne 
Flsmidth & Co A/S 2009-04-17 Københavns Lufthavne 
Flugger A/S 2009-06-25 Auriga Industries 
Flugger A/S 2012-06-26 Per Aarsleff 
Getinge AB 2015-01-28 Meda 
Glaston Oyj Abp 2010-02-10 Aspo 
Glaston Oyj Abp 2009-02-10 Aspo 
Gunnebo 2009-02-06 Haldex 
Gunnebo 2006-02-07 Haldex 
H+H International A/S 2007-03-20 Flügger 
Haldex 2009-02-20 VBG 
Haldex  2012-02-15 New Wave Group 
Haldex  2013-02-14 Nobia 
Harboes Bryggeri A/S 2007-08-13 United International Enterprises 
Heba Fastighets AB 2009-02-19 East Capital Explorer 
Hexagon AB (Affärsstrategerna: 
HEXAb.ST) 

2009-02-06 SAAB 

Hexagon AB (Affärsstrategerna: 
HEXAb.ST) 

2012-02-08 Skanska 

HiQ International 2008-01-30 Net insight 
HKScan Oyj 2012-02-17 Olvi Oyj 
HKScan Oyj 2009-02-27 Raisio 
HKScan Oyj 2006-02-24 Raisio 
HKScan Oyj 2013-02-15 Rapala VMC 
Holmen B 2009-02-05 Lundin  
Holmen B 2010-02-04 Stora Enso 
HQ AB 2009-01-29 East Capital Explorer 
Huhtamaki Oyj 2009-02-10 Talvivaara 
Husqvarna B 2009-02-20 MTG 
IC Group A/S 2012-08-07 Santa Fe Group 
IC Group A/S 2009-09-10 Tivoli 
ICA Gruppen AB  2013-02-11 MTG 
ICA Gruppen AB  2009-02-18 MTG 
Ilkka Yhtyma Oyj 2012-02-20 Finnair 
Ilkka Yhtyma Oyj 2013-02-18 Keskisuomalainen 
Industrivärden C 2010-02-11 Kinnevik 
Industrivärden C 2009-02-12 Ratos 
Indutrade  2010-02-15 Loomis 
Investment AB Oresund 2011-01-27 Avanza 
Investment AB Oresund 2012-02-21 Kungsleden 
Investment AB Oresund 2010-01-28 Wihlborgs 
Jeudan A/S 2013-03-05 Ringkjøbing Landbobank 
Jeudan A/S 2015-03-04 Spar Nord Bank 
JM AB 2009-02-10 Clas Ohlson 
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Jutlander Bank A/S 2008-10-06 Formuepleje Epikur 
KappAhl 2009-09-30 Betsson 
KappAhl 2007-11-15 Unibet 
KappAhl  2011-09-30 Byggmax 
Kesko Oyj B 2010-02-05 Atria 
Kesko Oyj B 2009-02-05 Atria 
Kesko Oyj B 2012-02-02 Finnair 
Klövern AB 2009-02-13 Avanza 
Klövern AB 2012-02-15 Fastighets Balder 
Klövern AB 2015-02-11 Sagax 
Kungsleden AB 2008-02-19 Atrium Ljungberg 
Kungsleden AB 2013-02-15 Fastighets Balder 
Kungsleden AB 2009-02-19 Wallenstam 
Kungsleden AB 2011-02-17 Wihlborgs fastigheter 
Lassila & Tikanoja Oyj 2012-02-02 Vacon 
Latour, Investment  2010-02-23 Castellum 
Lemminkainen Oyj 2014-02-07 Ponsse 
Lemminkainen Oyj 2010-02-12 Vacon 
Lemminkainen Oyj 2009-02-12 Vacon 
Lindab International  2013-02-13 Beijer 
Lindab International  2010-02-10 NCC 
Lindab International  2009-02-11 Seco Tools 
Lundbergföretagen  2009-02-19 Hufvudstaden 
Mekonomen  2013-02-14 Nobia 
Melker Schörling  2009-02-23 Latour 
Metsa (M-real B) 2007-02-06 Huhtamäki 
Metsa (M-real B) 2009-02-05 Talvivaara 
Metso Oyj 2014-02-06 Huhtamäki 
Mols Linien A/S 2007-03-08 Monberg 
Mols Linien A/S 2009-04-01 Per Aarsleff 
Monberg & Thorsen A/S 2008-03-27 DLH 
Monberg & Thorsen A/S 2006-03-16 DLH 
Monberg & Thorsen A/S 2009-03-27 Per Aarsleff 
NCC AB 2009-02-11 Seco Tools 
Neste Oyj 2010-02-04 Fortum 
Neste Oyj 2009-02-05 Fortum 
NKT Holding A/S 2014-02-28 DFDS 
NKT Holding A/S 2011-03-01 DFDS 
NKT Holding A/S 2009-03-05 G4S 
Nobia AB 2009-04-01 SkiStar 
Nobia AB 2009-02-11 Skistar 
Nokia Corporation 2013-01-24 Tieto 
Nokia Corporation 2012-01-26 Tieto 
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Nokia Corporation 2009-01-22 Tieto 
Nokian Tyres plc 2009-02-11 Rapala VMC 
Nordea Bank AB 2012-01-24 Handelsbanken 
Nordea Bank AB 2009-02-10 Handelsbanken 
Nordjyske Bank A/S 2009-02-10 Sjaelso Gruppen 
Olvi Oyj 2011-02-24 Raisio 
Olvi Oyj 2009-02-24 Raisio 
Oriola-KD Oyj B 2011-02-11 Orion 
Orion Oyj B 2014-02-04 Oriola-KD 
Outokumpu Oyj 2006-02-02 Kemira 
Outokumpu Oyj 2012-02-01 Rautaruukki 
Outokumpu Oyj 2011-02-02 Rautaruukki 
Outokumpu Oyj 2010-02-03 Rautaruukki 
Outokumpu Oyj 2009-02-03 Stora Enso 
Outotec Oyj 2015-02-06 Caverion 
Outotec Oyj 2014-02-07 Konecranes 
Outotec Oyj 2010-02-09 Konecranes 
PEAB AB 2012-02-15 NCC 
PEAB AB 2013-02-14 Nibe 
Ponsse Oyj 2013-02-19 Aspo 
Ponsse Oyj 2009-02-10 Cramo 
Poyry Oyj 2013-02-06 Aspo 
Poyry Oyj 2010-02-02 Konecranes 
Raisio Oyj 2007-02-12 Olvi Oyj 
Ramirent Oyj 2007-02-15 Konecranes 
Ramirent Oyj 2009-03-12 Vacon 
Ramirent Oyj 2009-02-12 Vacon 
Rapala VMC Corp 2015-02-13 HKScan 
Ratos AB 2012-12-18 Castellum 
Rezidor Hotel Group AB 2009-02-11 SkiStar 
Ringkjoebing Landbobank A/S 2009-02-04 Sparekassen Lolland 
Rnb Retail and Brands publ AB 2008-10-22 New Wave Group 
Rockwool International A/S 2009-03-12 G4S 
Royal Unibrew A/S 2014-03-11 United International Enterprises 
SAAB AB 2013-02-09 NCC 
Sagax AB 2013-02-13 Heba 
Sampo Oyj 2009-02-11 Pohjola Pankki 
Sandvik 2009-02-04 Assa Abloy 
Sandvik 2010-02-03 SKF 
Sanoma Oyj 2012-02-07 Finnair 
Sanoma Oyj 2014-02-07 Kesko 
Sanoma Oyj 2010-02-11 Nokian renkaat 
Sanoma Oyj 2009-02-10 Rapala VMC 
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Santa Fe Group A/S 2006-02-28 Carlsberg 
Santa Fe Group A/S 2013-02-27 IC Companys 
Santa Fe Group A/S 2009-02-26 Tivoli 
Scandinavian Brake Systems A/S 2007-03-22 Boconcept Holding 
Sectra AB 2009-05-26 Biovitrum 
Securitas AB B 2007-02-09 Alfa Laval 
Securitas AB B 2009-02-16 Atlas Copco 
Simcorp A/S 2009-02-27 Thrane & Thrane 
Skandinaviska Enskilda Banken AB C 2009-02-05 Latour 
Solar A/S 2015-02-25 Per Aarsleff 
Solar A/S 2009-02-27 Per Aarsleff 
Solar A/S 2012-03-15 SAS 
Solar A/S 2010-03-10 Schouw & Co 
Sponda Oyj 2009-02-06 Citycon 
Sponda Oyj 2007-02-16 Citycon 
SRV Yhtiot Oyj 2013-02-13 Aspo 
SSAB AB B 2010-02-10 Boliden 
SSAB AB B 2014-02-07 Holmen 
SSAB AB B 2013-02-08 Holmen 
SSAB AB B 2009-02-11 Stora Enso 
Stockmann Oyj Abp 2015-02-13 Alma Media 
Stockmann Oyj Abp 2012-02-09 Finnair 
Stockmann Oyj Abp 2014-02-13 Kesko 
Stockmann Oyj Abp 2009-02-13 Rapala VMC 
Swedbank AB A 2009-03-09 Ratos 
Swedbank AB A 2009-02-12 Ratos 
Swedol publ AB 2013-02-20 Byggmax 
Swedol publ AB 2014-02-19 Qliro Group 
Sydbank A/S 2012-02-22 Jyske Bank 
Sydbank A/S 2009-02-17 Jyske Bank 
Systemair AB 2012-06-08 Lindab 
Systemair AB 2009-06-04 ÅF 
TDC A/S 2006-02-22 A.P. Möller - Maersk 
Technopolis Oyj 2014-02-14 Aktia Bank 
Technopolis Oyj 2009-01-29 Citycon 
Tele2 AB B 2014-02-07 TeliaSonera 
Tieto Oyj 2008-02-06 Nokia 
Tieto Oyj 2006-02-02 Nokia 
Tivoli A/S 2011-03-23 Bang & Olufsen 
Tivoli A/S 2010-03-23 Bang & Olufsen 
Tivoli A/S 2007-05-23 Rella Holding 
Tivoli A/S 2008-06-10 United International Enterprises 
Torm A/S 2007-03-05 NKT Holding 
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TradeDoubler AB 2009-01-29 HiQ International 
Trelleborg AB B 2009-02-11 Seco Tools 
Unibet Group PLC 2011-11-02 Skistar 
Unibet Group PLC 2009-02-18 SkiStar 
UPM-Kymmene Oyj 2009-02-05 Stora Enso 
Uponor Oyj 2007-02-08 Cargotec 
Uponor Oyj 2010-02-10 Konecranes 
Uponor Oyj 2009-02-10 Pöyry 
Uponor Oyj 2012-02-10 Vacon 
Vaisala Oyj 2010-02-19 Tekla 
VBG Group publ AB 2010-02-17 Haldex 
VBG Group publ AB 2009-02-24 Haldex 
Vestjysk Bank A/S 2008-10-06 Nordicom 
Viking Line Abp 2012-02-16 Finnair 
Viking Line Abp 2013-02-14 Keskisuomalainen 
Viking Line Abp 2011-02-17 Rapala VMC 
Viking Line Abp 2009-12-17 Rapala VMC 
Volvo AB B 2009-02-06 Skanska 
Volvo AB B 2010-02-05 SKF 
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Bilaga 6. Regressionsanalys: BHAR-index utan fastighetsbolag och finansiella företag  
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Bilaga 7. Regressionsanalys: BHAR-index med endast den första utdelningssänkningen  
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Bilaga 8. Regressionsanalys: BHAR-index utan år 2009  

 



  2016-05-17 

Utdelningssänkning - en investerares mardröm?	
Maj månad är en period många investerare ser fram emot. Vid den här tidpunkten gör 
majoriteten av de svenska bolagen sina aktieutdelningar, vilket resulterar i extra 
pengar i plånböckerna för många. Under 2016 första kvartal annonserade en handfull 
bolag på den svenska Large Cap-listan att de planerade sänka utdelningen för året. 
Många akademiker och analytiker förutspår en sådan handling som något negativt för 
bolagets aktiepris och att det kan vara en signal på en fortsatt tråkig 
aktiekursutveckling. Men speglar det verkligheten? I en nyligen publicerad studie ges 
en uppdaterad bild av den nordiska marknadens reaktion på utdelningssänkningar och 
vad som krävs för att bolagen ska klara sig välbehållna ur en sådan situation. 

I över 50 år har forskare dividerat om 
utdelningens vara eller icke vara och 
vilken betydelse den egentligen har för 
investerare. Elin Dahlström, Ida Linder 
och David Mellander är de senaste i raden 
av forskare som försökt lösa problemet. 
Efter att ha studerat den nordiska 
marknaden det senaste decenniet har de 
kommit ett litet steg på vägen.	

“Det är svårt att klumpa ihop alla 
investerare och påstå att alla vill samma 
sak”, säger David Mellander. “I en nordisk 
kontext verkar ändå majoriteten av 
investerarna föredra en utdelning, då 
aktiepriset sjunker i direkt anslutning till 
annonseringen av utdelningssänkningen.” 
Ida Linder tillägger: “Vårt resultat är 
intressant med tanke på att liknande 
studier i framförallt USA har visat på 
samma effekt, trots att deras utdelningar 
oftast sker kvartalsvis. Det visar att 
besvikelsen är lika stor oberoende av 
utdelningsfrekvensen”. Miller och 
Modiglianis avdankade teori om 
utdelningens irrelevans håller alltså inte.	

“I en nordisk kontext verkar ändå 
majoriteten av investerarna föredra en 
utdelning, då aktiepriset sjunker i direkt 
anslutning till annonseringen av 
utdelningssänkningen.” 

Är du däremot en investerare med en mer 
långsiktig strategi så sitt still i båten. 
Studien visar att nordiska bolag presterar 
bättre perioden efter annonseringen av en 
utdelningssänkning. “Vår studie kan  

konstatera att bolagen faktiskt lyckas 
avkasta fem procent bättre än index upp 
till tio månader efter annonseringen. Sett 
till den svenska marknaden specifikt, 
finner vi faktiskt en överavkastning på 
hela tio procent”, säger Elin Dahlström.	

För att ta reda hur resultatet kunde komma 
sig studerades flertalet företagsekonomiska 
och makroekonomiska faktorer, i hopp om 
att finna likheter mellan de bolag som 
lyckades prestera bra efter en annonserad 
utdelningssänkning. Det visade sig att de 
bolag som lyckades öka sin omsättning, 
öka sina vinstmarginaler samt sänka sin 
skuldsättningsgrad även tenderade att 
prestera bättre på aktiemarknaden även 
efter att bolagets utdelning hade sänkts. 
Makroekonomiska faktorer har självklart 
en stor påverkan på hur marknaden mår. 
“Sett till vår data sker det överlägset flest 
utdelningssänkningar år 2009, vilket är 
något av ett extremfall. Utan sänkningarna 
år 2009 kan vi hitta ett samband mellan 
aktiens långsiktiga avkastning och 
utdelningssänkningen, vilket tyder på att 
när marknaden är stabil kan vi förvänta oss 
över- eller underavkastning när företag 
sänker utdelningen,” tillägger Ida Linder.	

Att den tidigare nämnda över- eller 
underavkastningen är hänförd till just 
utdelningssänkning kan studien dock inte 
bevisa. Det är oftast i samband med 
företagets bokslutskommuniké som 
bomben om en sänkt utdelning släpps, 
tillsammans med mycket annan 
information. Sänkt vinstprognos, 
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orderingång och ett VD-ord är även 
nyheter som kan påverka en aktiekurs, 
förklarar studien. Beroende på vilka 
preferenser och tumregler investeraren 
använder sig av, kommer den lägga olika 
vikt vid olika information. På längre sikt är 
det dessutom många andra faktorer som 
kommer spela in på bolagets framtida 
aktiekurs. “Det vore naivt att tro att all 
överavkastning kan härledas till 
annonseringen av utdelningssänkning”, 
säger Elin Dahlström. “Under de tio 
månader efter som vi studerar bolagens 
aktier kommer bland annat två nya 
kvartalsrapporter publiceras och även 

otaliga makroekonomiska och 
företagsspecifika signaler skickas”. 

“Det vore naivt att tro att all 
överavkastning kan härledas till 
annonseringen av utdelningssänkning”	

Kanske är det inte just själva  
utdelningssänkningen som orsakar 
överavkastningen i det här fallet, men det 
kan i vart fall konstateras att en 
utdelningssänkning inte är en orsak för 
investerare i Norden att ligga sömnlösa 
över på nätterna. 

Text: Gordon Wall-Enberg 
 


