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Sammanfattning 
 

De senaste 50 åren har omfattande studier om den så kallade ex-dagseffekten gjorts och de har 

gemensamt kommit fram till att det finns en ex-dagseffekt, dvs. att aktiepriset faller med ett 

belopp som är mindre än utdelningen på ex-dagen. Den teori som fått störst genomslag i 

forskningen kring ex-dagseffekten härstammar från en studie av Elton & Gruber, 1970. Elton 

& Gruber menar att marknaden utgörs av klientel med olika skattesituationer och att dessa 

klientels olika skattemässiga preferenser på ex-dagen ger upphov till ex-dagseffekten. Elton & 

Gruber konstruerar en prisfallskvot och visar empiriskt att den är mindre än ett och att det 

finns ett samband mellan direktavkastningen och prisfallskvoten. Undersökningen utförs på 

en amerikansk aktiemarknad med ett skatteklimat som skiljer på utdelning och kapitalvinst. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om Elton & Grubers teori går att applicera på den 

svenska aktiemarknaden. Eftersom kapitalvinst och utdelning beskattas lika i Sverige bör, 

enligt Elton & Gruber, skattedrivna klientel inte existera och således ex-dagseffekten saknas. 

Vidare bör inte något samband mellan direktavkastningen och prisfallskvoten finnas i 

Sverige. 

 

I studien används Elton & Grubers prisfallskvot för att mäta aktieprisfallet på ex-dagen 

relativt mot utdelningsbeloppet. Undersökningen visar på en prisfallskvot som är signifikant 

mindre än ett. Prisfallskvotens medelvärde är 0.46 vilket betyder att aktiepriset i snitt faller 

med 46 procent av utdelningsbeloppet på ex-dagen. Studien finner ett positivt linjärt samband 

mellan prisfallskvoten och direktavkastningen som är signifikant på en-procent 

signifikansnivå. Dessa iakttagelser leder tillsammans till slutsatsen att Elton & Grubers Teori 

om att existensen av skattedrivna klientel ger upphov till ex-dagseffekten inte är applicerbar 

på den svenska aktiemarknaden. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 
Utdelningspolitik och dess påverkan på aktiemarknaden är ett viktigt område inom finansteo-

ri. Det är även ett omtvistat område där skillnaden mellan ett teoretiskt perspektiv och mer 

pragmatiska angreppssätt är påtaglig. Ett av områdena för forskning kring utdelningar rör hur 

marknaden beter sig kring ex-dagen, den första dagen som en aktie handlas utan rätten till 

utdelningen. 

 

Studier om den så kallade ex-dagseffekten presenterades ursprungligen av Campbell & Bera-

nek 1955 och senare har teorier om marknadens beteende runt ex-dagen utvecklats av bland 

andra Elton & Gruber. Ex-dagseffekten kallas fenomenet att fallet i aktiepriset på ex-dagen är 

signifikant mindre än utdelningsbeloppet. De flesta av teorierna på området grundar sig på 

marknadsjämviktsvillkoret. Ur det kan härledas att prisrörelser på ex-dagen skall vara sådana 

att de lämnar marginella placerare indifferenta mellan en transaktion med eller utan utdel-

ning.1

 
Campbell & Beranek2 kom i sin studie på aktier från NYSE bland annat fram till att prisfallet 

på aktier med utdelning på ex-dagen i genomsnitt är 90 % av utdelningsbeloppet. Campbell & 

Beranek konstaterar att detta resulterar i att skattekänsliga placerare kan finna det fördelaktigt 

att sälja efter och köpa före ex-dagen om de planerar en transaktion kring datumet för utdel-

ning. 

 
Elton & Gruber3 introducerar i en studie från 1970 en testvariabel som gör det möjligt att be-

räkna en prisfallskvot vilken beskriver förhållandet mellan aktieprisfallet och utdelningen. 

Vidare kan modellen anses presentera ett verktyg att studera marknadens relativa värdering 

mellan utdelning och aktievinst och med teorin kan man belysa den marginella placerarens 

skattesituation. Elton & Gruber menar att investerarens preferenser avslöjar hur placerarens 

skattesituation ser ut. De placerare som väljer att placera i bolag med hög direktavkastning 

räknar med mindre kapitalvinster och föredrar ett sådant förhållande av rationella ekonomiska 

                                                 
1 Miller & Modigliani, 1961 
2 Campbell & Beranek, 1955 
3 Elton & Gruber, 1970 
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skäl4 och att de som väljer bolag med låg direktavkastning räknar med högre kapitalvinst och 

föredrar detta förhållande. Följaktligen måste placerare som beskattas på samma sätt oavsett 

typen av avkastning vara indifferenta för avkastningstyp. Det leder i sin tur till antagandet att 

ett samband mellan direktavkastning och prisfallskvoten i det fallet inte skall existera. 

 

I Sverige råder ett skatteklimat som inte skiljer på beskattning av utdelningar och beskattning 

av kapitalvinster vilket enligt Elton & Grubers resonemang innebär att svenska placerare skall 

vara indifferenta för om deras värdepappers avkastning sker i form av utdelning eller kapital-

vinst. Eftersom Elton & Grubers teori idag är den ledande förklaringen5 till ex-dagseffekten 

finns skäl testa om den kan appliceras på den svenska aktiemarknaden. De frågeställningar 

som denna studie grundar sig på blir då: 

  

• Skiljer sig aktieprisfallet på ex-dagen från utdelningsbeloppet? 

 

• Finns det ett samband mellan direktavkastningen och prisfallskvoten? 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka om ledande finansiell teori, vilken gör gällande att skatte-

relaterade faktorer kan förklara ex-dagseffekten, kan appliceras på den svenska aktiemarkna-

dens beteende runt ex-dagen. 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Studien koncentreras till O-listan på stockholmsbörsen eftersom det utländska ägandet är 

mindre bland de aktierna än de på A-listan.6 Dessutom är andelen aktier som ägs av värde-

pappersfonder betydligt lägre på O-listan.7 Värdepappersfonder har speciella skatteregler när 

det gäller utdelningar vilket ofta gör det fördelaktigt för dessa institutioner att välja utdelning-

ar före kapitalvinst. 

                                                 
4 Rationella skäl förutsätter att investerare alltid föredrar större nettoförmögenhet framför mindre. 
5 Till exempel: Frank et al. 1998, Liano et al. 2003, Muurinen, 2005.  
6 Av det totala utländska ägandet på den svenska marknaden finns 81.18 % på A-listan och 18.22 % på O-listan -  
SCB aktieägarstatistik , juni 2005 
7 Av värdepappersfondernas totala investeringar sker 73.96 % på A-listan och 25.81 % på O-listan -  SCB aktie-
ägarstatistik , juni 2005 
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1.4 Disposition 

 

Studien är uppdelad i fem kapitel exklusive referenser och appendix. Teorikapitlet, som följer 

introduktionen, beskriver Elton & Grubers studie. Teorikapitlet innehåller även en presenta-

tion av forskningsfronten inom studiens ämnesområde. Kapitel tre, metodkapitlet, är en pre-

sentation av vilka synsätt, metoder och modeller studien avser att använda sig av. Här be-

skrivs också vilka datakällor som används i studien. Kritik mot källor och metoder finns under 

rubriken käll- och metodkritik. I det fjärde kapitlet redovisas de resultat som studien kommit 

fram till. I det avslutande femte kapitlet diskuteras de slutsatser som studien lett fram till. Här 

finns också förslag på framtida forskning. 
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2 Teori 
 

2.1 Det kronologiska förloppet vid utdelning 
 
Tiden före utdelningen kan delas upp i två perioder; under den första perioden innehåller akti-

en fortfarande rätten till utdelning8 och under den andra perioden finns inte denna rättighet 

kvar9. Denna uppdelning är nödvändig för att kunna bestämma vem som är berättigad att mot-

ta utdelningen och således också vem som köper aktien utan rätt till utdelning. 

 

I Sverige finns en praxis för utdelningsförloppet i bolag med ordnad handel. Sista dagen för 

handel med aktien inklusive rätt till utdelning är samma dag som bolagsstämman. Dagen efter 

bolagsstämman blir således ex-utdelningsdagen. Avstämningsdagen är den dag då man måste 

vara registrerad ägare av aktien för att få utdelningen. Denna dag infaller tre börsdagar efter 

bolagsstämman, två dagar efter ex-dagen. Själva utdelningen betalas ut på den tredje dagen 

efter avstämningsdagen. Hela förloppet kan sammanfattas i följande figur: 

 

 

Tid 

t= 0 

Bolagsstämma –  
cum-dag 

Ex-dag 

t= 3 t= 6 

Avstämningsdag Utdelningsdag 

t= 1 

 

 

2.2 Elton & Gruber och skattedrivna klientel10

 

Precis som de flesta studier på ex-dagseffekten grundar Elton & Gruber (hädanefter E&G) sin 

teori på marknadsjämviktsvillkoret, ur vilket kan härledas att prisrörelser på ex-

utdelningsdagen skall vara sådana att de lämnar marginella placerare indifferenta mellan en 

transaktion med eller utan utdelning. E&G koncentrerar sin studie kring tesen att klientelef-

                                                 
8  Eng. cum-dividend, med utdelning 
9  Eng. ex-dividend, utan utdelning 
10 Elton & Gruber, 1970 
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fekten och enskilda placerares skattepreferenser kan förklara marknadens beteende på ex-

dagen. Syftet med E&G studien är att visa att man kan använda ex-dagseffekten för att be-

stämma hur ett företags, med en given utdelningspolitik, investerares skattegrupperingar ser ut 

och att dessa grupper förändras med utdelningspolitiken. Sedan har studien använts flitigt som 

bevis för tesen att just dessa investerares skattebild förklarar prisanomalin på ex-dagen. 

 

Det framgår av studien att olika investerare har skilda preferenser på grund av att de inte be-

skattas på samma sätt. Det ligger alltså implicit i studien att motsatt förhållande också måste 

gälla, nämligen att om skillnader i beskattningen inte förkommer hos investerare så kommer 

heller ingen premie betalas för vare sig utdelning eller kapitalvinst.  

 

E&G’s urval av 4148 observationer under 1966-1967 från NYSE11 resulterar i ett medelvärde 

på testvariabeln på ca 0.78, vilket beskriver att medelvärdet på prisfallet på ex-dagen var 78 

procent av utdelningens belopp. Vidare visar undersökningen att sannolikheten att testvaria-

beln har ett värde av minst ett, dvs. att prisfallet var lika stort som utdelningen, är 0.013. E&G 

estimerar med hjälp av resultaten att den genomsnittliga skattesatsen hos placerare på NYSE 

under perioden för undersökningen var 36.4 procent. 

 

E&G är själva noga med att påpeka att stängningskurser för ex-dagen har använts i studien. 

Detta kan ha påverkat studiens resultat eftersom aktiepriserna då har haft en hel handelsdag på 

sig att förändras från öppningspriset på ex-dagen. E&G försöker löser detta biasproblem med 

att justera sitt data mot NYSE index för samma period. 

 

Vidare undersöks också om det finns något samband mellan direktavkastning och prisfalls-

kvoten för att på så sätt ytterligare stärka tesen att skattesatsdrivna klientel existerar. Det posi-

tivt linjära samband man finner mellan direktavkastningen och prisfallskvoten måste innebära 

att aktier med högre direktavkastning har en högre prisfallskvot. Således bevisar korrelationen 

att placerare i grupper med högre skattesats föredrar kapitalvinster före utdelning och vice 

versa vilket är helt i linje med E&G’s hypotes. Implicit i detta resonemang ligger att om alla 

investerare beskattas på samma sätt skall inget samband mellan dessa variabler existera, vare 

sig positivt eller negativt. 

                                                 
11 New York Stock Exchange 
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2.3 Tidigare forskning 
 

35 år har passerat sedan Elton och Grubers förklaring att rationella skattedrivna klientel styr 

prisutvecklingen på ex-dagen och den nämns, trots många utmaningar, fortfarande som ledan-

de teori på området. Motståndet kan delas in i två huvudsakliga grupper. Den första av dessa 

grupper bygger på en hypotes om att mycket kortsiktiga investerare påverkar utvecklingen 

kring ex-dagen.12 I detta avsnitt diskuteras tre av de viktigaste och för denna studie mest rele-

vanta bidragen inom denna grupp. Efter det följer två exempel på studier från den andra grup-

pen forskare som använder sig av mikrostrukturella förklaringar till ex-dagseffekten.13 Sist i 

avsnittet nämns också en studie gjord på den svenska aktiemarknaden. 

 

Kalay14 var en av de första som publicerade ett papper med en kritisk inställning till Elton & 

Grubers teori. Kalay utgår från exakt samma material som Elton & Gruber men menar att 

deras studie kan innehålla två potentiella systematiska avvikelser vilket kan påverka studiens 

trovärdighet. Det första av dessa fel består, enligt Kalay, i att E&G gjort ofullständiga juster-

ingar för den normala dagliga prisrörelsen. Eftersom man använt stängningskurser kan detta 

ha medfört att det funna sambandet mellan direktavkastning och prisfallskvoten har blivit 

missvisande. Vidare ifrågasätts den statistiska signifikansen eftersom vissa observationer, 

enligt Kalay, troligen är beroende. Kalay justerar i studien för dessa avvikelser vilket resulte-

rar i att prisfallskvoten fortfarande är mindre än ett men nu statistiskt insignifikant. Direktav-

kastningen förblir dock positivt korrelerad med prisfallskvoten efter Kalays justeringar vilket 

stämmer med E&G’s teori. 

 

Miller & Scholes15 utmanar, på ett mer teoretiskt plan, Elton & Grubers ställning att en pris-

anomali föreligger genom argumentet att prisanomalier kan utnyttjas i arbitragesyfte av place-

rare och därför inte kan existera. Miller & Scholes antyder att den modell som använts måste 

vara oriktigt specificerad eftersom prisanomalier kvarstår. Miller & Scholes är dock noga med 

att påpeka att vissa arbitragestrategier kan bli för dyra för att faktiskt implementera på grund 

av transaktionskostnader. 

 

                                                 
12 Eng. Short-term trading hypothesis 
13 Eng. Market-microstructure arguments 
14 Kalay, 1982 
15 Miller & Scholes, 1982 
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Lakonishok & Vermaelen16 visar på skillnader mellan skattefria utdelningar, t.ex. aktiesplit 

och utdelning i form av aktier, och skattepliktiga utdelningar. I studien finner man att prisbe-

teenden mellan dessa utdelningstyper på ex-dagen liknar varandra men skillnaden i omsätt-

ning mellan dessa aktier på ex-dagen är avsevärd. Detta visar enligt forskarna att det är olika 

faktorer som påverkar prisutvecklingen för aktier med skattefria respektive skattepliktiga ut-

delningar och att marginella placerare kan föredra utdelning före kapitalvinst. Lakonishok & 

Vermaelen visar också att för aktier med hög direktavkastning och stor omsättning kan kort-

siktiga investerare påverka prisutvecklingen på ex-dagen. 

 

Bali & Hite17 introducerar en ny typ av argument som bygger på att marknadens mikrostruk-

turer kan förklara prisbeteendet på ex-dagen istället för skatterelaterade orsaker. Bali & Hite 

konstaterar att ett prisfall som är mindre än utdelningsbeloppet beror på att aktier prissätts 

diskret medan utdelningar är kontinuerligt satta. Utdelningsbeloppet bestäms alltså godtyck-

ligt men för aktiens pris på marknaden finns förutbestämda trösklar som anger vilka priser 

aktien kan anta. Således kan prisfallet på ex-dagen inte alltid motsvara utdelningen på grund 

av marknadens mikrostruktur. 

 

Frank & Jagannathan18 motsätter sig skatterelaterade förklaringar och har också de en mikro-

strukturell analys på problemet. Man visar i en studie på data från Hong Kong Börsen att pris-

fallet på ex-dagen är mindre än utdelningen trots att man i Hong Kong varken beskattar utdel-

ningar eller kapitalvinster. Forskarna menar att utdelningar är besvärliga för individuella pla-

cerare men inte för börsmäklare, vilket leder till att de individuella investerarna därför vill 

sälja aktier på cum-dagen och att de är angelägna att köpa tillbaks aktierna på ex-dagen. Följ-

aktligen skulle börsmäklare kunna handla till köpkurs på cum-dagen och sälja till säljkurs på 

ex-dagen. Slutsatsen forskarna drar är att denna ”köp-sälj studsning” skulle, åtminstone del-

vis, kunna förklara fenomenet på ex-dagen. 

  

Daunfeldt19 ansluter sig till en skara forskare som undersöker om förändringar i skattesyste-

met påverkar marknadens beteende runt ex-dagen. Daunfeldts undersökningsperiod, 1988-

1995, sammanfaller med 1991 års stora skattereform. I skattereformen ingick bland annat att 

tidigare skillnader i beskattning mellan utdelning och kapitalvinst slopades. Daunfeldts hypo-
                                                 
16 Lakonishok & Vermaelen, 1986 
17 Bali & Hite, 1998 
18 Frank & Jagannathan, 1998 
19 Daunfeldt, 2002 
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tes att ex-dagskvoten inte påverkats av de relativt stora förändringarna i skattesystemet kan 

inte förkastas och Daunfeldt kan således inte ge stöd åt Elton & Grubers teori. Daunfeldt kan 

dock inte heller ge stöd åt hypotesen om kortsiktiga investerare. 
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3 Metod 
 

3.1 Val av metod 
 
Studien avser inledningsvis undersöka om prisfallet på ex-dagen är mindre än utdelningen. 

Enligt Elton & Gruber skall prisfallet vara lika med utdelningen om inga skattemässiga skäl 

påverkar investeraren. En prisfallskvot på den svenska marknaden som är signifikant mindre 

än ett skulle innebära att ex-dagseffekten rimligen inte kan ha skatterelaterade orsaker. För att 

testa detta ställs en hypotes upp enligt följande: 

 

0 :  1H μ =  (Elton & Grubers teori är applicerbar på den svenska marknaden) 

1 :  1H μ <  

 

Där μ är medelvärdet på prisfallskvoten som definieras ihop med den modell som används 

under rubriken 3.2.1. Om H0 inte kan förkastas måste Elton & Grubers teori antas applicerbar 

på den svenska aktiemarknaden. 

 

Den andra delen av studien undersöker om det finns samband mellan direktavkastningen och 

prisfallskvoten genom korrelationsanalys. Om prisfallskvoten och direktavkastningen visar 

sig korrelera på den svenska marknaden innebär det en försvagning av teorin om att skatte-

mässiga preferenser hos investerarna skulle ligga bakom ex-dagseffekten. Detta gäller i syn-

nerhet vid ett linjärt samband. 

 

3.2 Modeller 
 

3.2.1 Prisfallskvoten 
 
 
Enligt E&Gs teori skall aktieprisfallet på ex-utdelningsdagen vara sådant att det lämnar den 

marginella placeraren indifferent inför vilken tidpunkt kring utdelningsdagen han utför en 

transaktion. Således måste följande samband gälla: 

 

(1) 
0 0( ) ( ) (1B c B A c A dP t P P P t P P D t− − = − − + − )
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där 

AP  är aktiepriset på ex-dagen 

BP  är aktiepriset på cum-dagen 

0P  är priset aktien köpts för 

D  är utdelningen per aktie 

ct  är skattesatsen för kapitalvinst 

dt  är skattesatsen för utdelning 

 

Ekvation (1) kan förkortas och skrivas enligt följande: 

 

(2) 1
1

dB A

c

tP P
D t

−−
=

− 

 

Om en investerare beskattas identiskt på utdelning som kapitalvinst kommer följer att den 

högra sidan av ekvation (2) blir lika med 1. Följaktligen kan konstateras att för att marknads-

jämvikt skall gälla då ingen skillnad i beskattning föreligger måste också gälla att prisfallet 

som en kvot av utdelningen är lika med ett, enligt: 

 

(3) 
1B AP P

D
−

=
 

 

Nu kan ekvation (3) användas för att testa medelvärdet på prisfallskvoten och om detta är sig-

nifikant skilt från ett. 

 

I hypotestestet antas Centrala Gränsvärdessatsen (CGS)20 gälla då n är stort (>30). Eftersom 

populationsvariansen σ2 också är okänd skattas den med stickprovsvariansen s2. Testvariabeln 

ges då enligt CGS av: 

 

(4) 

 
0   (0;1)X approx Ns

n

μ− ∼

                                                 
20 Se bilaga 1 
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där 

X  är stickprovets medelvärde ( A BP P
D
− ) 

0μ  är nollhypotesens värde 

s  är stickprovet standardavvikelse 

n  är stockprovets storlek 

 

3.2.2 Sambandet mellan direktavkastning och prisfallskvot 
 

För att testa om det finns ett samband mellan direktavkastningen och prisfallskvoten behöver 

en korrelationsmodell användas. Direktavkastningen definieras som kvoten av utdelningen 

och aktiepriset på cum-dagen enligt: 

 

d
B

Dy
P

=  

där 

dy  är direktavkastningen 

D  är utdelningen per aktie 

BP  är aktiepriset på cum-dagen 

 

För att testa för korrelation används en Pearson r beräkning21. Pearsons r reflekterar graden 

av linjärt samband och kan ge värden från -1 till +1. Om korrelationskoefficienten är +1 visar 

det på ett perfekt positivt samband, alla punkter ligger på samma linje. Pearsons r = 0 visar att 

punkterna är helt slumpmässigt fördelade och inte kan hänföras till någon regressionslinje. 

Negativt r anger att regressionslinjen har negativ lutning. 

 

3.3 Käll- och metodkritik 
 

De teorier och den kunskap som är relevant för studien inhämtas i första hand från forsk-

ningsartiklar men även från litteratur och tidigare studier. Urvalet observationer är hämtat från 
                                                 
21 Se bilaga 2 
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sex års utdelningsdata från år 2000 till och med år 2005. Undersökningen baserar sig på se-

kundärdata vilken inhämtas från två olika databaser. Stängningskurser för cum-dagen, utdel-

ningsbelopp och datum för ex-dagen hämtas från SIX Trust22 medan öppningskurser för ex-

dagen hämtas från OMX23. Anledningen är att öppningskurser inte finns att tillgå hos SIX. Då 

öppningskurser används för ex-dagen fångas marknadens exakta värdering av utdelningen och 

inga vidare justeringar behöver göras. Kritik mot tidigare liknande studier har legat i att 

stängningskurser på ex-dagen använts utan att adekvata justeringar mot kursutvecklingen på 

ex-dagen gjorts, vilket nu undviks. I och med att värdepappersfonders och det utländska 

ägandets inflytande på studiens resultat har minimerats har studiens kvalitet ytterligare för-

stärkts. 

 

Eftersom regelrätta statistiska test med höga krav på signifikans utförs på ett stort urval 

svenska utdelningar kan studien generaliseras till att gälla den svenska aktiemarknaden. Då 

studien bygger på hur det svenska skattesystemet ser ut beträffande utdelningar och kapital-

vinster är det inte lämpligt att använda studiens slutsatser på andra aktiemarknader, såvida det 

landets skattestruktur inte är identisk med Sveriges på dessa punkter. 

 

Reliabilitet är en fråga om huruvida en metod genererar likvärdiga resultat oberoende av vem 

som genomför undersökningen samt tidpunkt för denna.24 Den metod som används i denna 

studie saknar helt subjektiva inslag. Inte heller tidpunkten för undersökningen skall påverka 

resultatet vilket gör att reliabiliteten i undersökningen är mycket god. 

 

Vad gäller studiens validitet, dvs. hur bra de metoder som används mäter det som avses mä-

tas25, kan konstateras att de data som används är mycket lättillgänglig och studiens karaktär, 

med vedertagna modeller som verktyg, är mycket lämplig för att uppnå studiens syfte. Tack 

vare undersökningens starka fäste i ledande teoretiska resonemang kring ex-dagseffekten 

finns liten risk för att validiteten är eftersatt. 

                                                 
22 Tillgänglig genom SUB vid Stockholms Universitet 
23 Tillgänglig genom Stockholmsbörsens officiella hemsida 
24 Gustafsson, 2003 
25 Gustafsson, 2003 
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4 Resultat 
 

4.1 Prisfallskvoten 

 
Figur 1 är ett histogram över de 306 observationerna. I histogrammet har infogats motsvaran-
de populations perfekta normalkurva vilket ger en överblick av hur normalfördelat urvalet är. 
 
  1Figur

 
 

För att testa hypotesen att aktiepriset faller med utdelningsbeloppet på ex-dagen har urvalets 

medelvärde beräknats. Resultatet redovisas i tabell 1 nedan. 

 

 

B AP P
D
− 1Tabell

N (obs.) mean std. dev P(μ≥1)

306 0.4576 0.03898 1.02E-34  
 

 

Resultatet visar att urvalets medelvärde är 0.458. Det innebär att aktiepriset på ex-dagen i snitt 

faller med ett belopp motsvarande knappt halva utdelningen. Sannolikheten att prisfallskvoten 
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är minst lika med ett är i stort sett obefintlig. Eftersom det på en-procent signifikansnivå kan 

konstateras att prisfallskvoten inte är lika med ett kan nollhypotesen förkastas. 

 

 

4.2 Sambandet mellan direktavkastning och prisfallskvot 

 

För att göra resultatet av korrelationstestet mer intressant måste urvalet undersökas efter före-

komsten av extremvärden.26 Om sådana existerar och de riskerar påverka resultatet negativt 

måste de rensas bort. Figur 2 visar en punktdiagram av urvalet där punkt 306 tydligt avviker. 

 

 

Figur 2 

 
 

 

För att åskådliggöra resultaten av det korrelationstest som gjorts har tabell 2 upprättats efter 

rensning för extremvärden. Här har de 305 kvarvarande observationerna delats in i deciler 

efter direktavkastningen, Yd. I decil 1 ingår alltså de tio procent observationer med lägst Yd 

och den tionde decilen utgörs av de tio procent observationer med högst Yd. För varje decil 

redovisas medelvärdet på Yd. De tre högra kolumnerna i tabellen visar statistik för prisfalls-

kvoten och hur den förändras med Yd. 

 

                                                 
26 Kleinbaum et al., 1998 
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 2Tabell

 

Decile Yd mean Mean Std. Dev. P(μ≥1)

1 0.0100    0.1760 0.1900 0.0001
2 0.0162    0.3875 0.1321 0.0000
3 0.0209    0.2040 0.0831 0.0000
4 0.0248    0.4164 0.1093 0.0000
5 0.0293    0.2801 0.1057 0.0000
6 0.0334    0.4692 0.1299 0.0002
7 0.0377    0.5279 0.1150 0.0001
8 0.0433    0.5625 0.1247 0.0007
9 0.0530    0.7357 0.0734 0.0006
10 0.0763    0.7995 0.0984 0.0252  

 

 

Ur tabellen fås att i samtliga av de nio första decilerna är prisfallskvoten signifikant skild från 

ett på en-procentsnivån. I den tionde decilen är sannolikheten att prisfallskvoten är minst ett 

2.52 %. 

 

Pearsons r korrelationskoefficient mellan Yd och B AP P
D
−  är 0.283 vilket är signifikant på en-

procentsnivån. Detta innebär att ett linjärt positivt samband föreligger mellan variablerna. 

B AP P
D
−
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5 Slutsatser 
 

5.1 Slutsatser från denna studie 

 
En första observation studien gör är att det på den svenska marknaden existerar en ex-

dagseffekt. De empiriska resultaten visar att prisfallskvoten är signifikant skild från ett och 

har medelvärdet 0.46. Det betyder att aktiepriset endast faller med 46 % av utdelningsbelop-

pet från handelns stängning på cum-dagen tills handeln öppnar på ex-dagen. Eftersom nollhy-

potesen förkastas kan slutsatsen att Elton & Grubers teori inte är applicerbar på den svenska 

marknaden dras. 

 

Vidare stärks den slutsatsen av resultaten från korrelationsanalysen mellan direktavkastningen 

och prisfallskvoten. Här påträffas ett statistiskt signifikant positivt samband mellan variabler-

na som visar att aktier med högre direktavkastning ger upphov till ett större relativt prisfall på 

ex-dagen. Eftersom det svenska skattesystemet inte ger några incitament för aktiehandel en-

ligt detta mönster måste förklaringen till ex-dagseffekten således ligga någon annanstans än i 

skattestrukturen. 

 

5.2 Förslag på vidare studier 

 

Teorin om att skattedrivna klientel ger upphov till en ex-dagseffekt kan låta tilltalade vid en 

första anblick och teorin har genom åren samlat många anhängare27. Empirisk forskning har 

dock visat att teorin inte är applicerbar och även föreliggande studie ansluter sig till den grup-

pen. Utvecklingen inom vetenskapsområdet visar tecken ett paradigmskifte men ett paradigm-

skifte kräver att en ny bättre förklaring funnit tillräckligt med stöd.28 Detta har ännu inte skett 

på området för ex-dagseffekten eftersom de alternativa teorierna fortfarande är i behov av 

vidare studier för att kunna utvecklas. Tills vidare verkar ex-dagseffekten förbli ett fenomen 

eller en anomali som saknar förklaring. 

 

                                                 
27 Till exempel: Poterba et al., 1984 och McDonald, 2001 
28 Kuhn, 1962 
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• De teorier som går under samlingsnamnet short-term trading hypothesis29 har funnit 

ett visst stöd och här finns det utrymme för mer empirisk forskning. Teorierna bygger 

på att investerare med mycket kort investeringshorisont påverkar priset runt ex-dagen. 

Dessa studier utgår vanligtvis från att mäta onormal handelsvolym runt ex-dagen. 

 

• I den grupp studier som använder mikrostrukturella argument30 finns det flera olika 

teorier som låter rimliga. De har gemensamt att faktorer i handelsplatsens utformning 

eller struktur ger upphov till ex-dagseffekten. Frank & Jagannathans teori utgår från 

att utdelningar uppfattas som omständliga för individuella investerare och skulle kun-

na testas mot empiri från den svenska marknaden. 

 

                                                 
29 Till exempel: Kaplanis, 1986 och Karpoff et al., 1990 
30 Till exempel: Bali et al., 1998 och Frank et al., 1998 
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Bilaga 1 
 
Centrala gränsvärdessatsen 
 

Den centrala gränsvärdessatsen är en fundamental sats inom den matematiska statistiken. För-

enklat säger satsen att ju mer statistik man samlar in om ett fenomen, ju mer lik en normalför-

delning blir resultatet. Om man mäter längden på ett stort antal personer kommer man att fin-

na att fördelningen av uppmätta längder blir symmetrisk; de flesta personer är ungefär lika 

långa och hamnar i mitten av fördelningen medan endast ett fåtal, de väldigt långa och de väl-

digt korta, hamnar i fördelningens ytterändar. Denna så kallade normalfördelning är kanske 

den viktigaste av alla statistiska fördelningar, och kan användas för att beskriva allt från ung-

domars skolbetyg till mätfel vid komplicerade fysikaliska experiment. 

 

Normalfördelningen kan förklaras av den centrala gränsvärdessatsen som säger att summan av 

slumpmässiga händelser, exempelvis antalet prickar vid upprepade tärningskast, blir mer och 

mer normalfördelade i takt med ökat antal händelser, oberoende av vilken fördelning de en-

skilda termerna har. 

 

För den formella definitionen så låter vi X1, X2, ... vara en oändlig följd av oberoende lika-

fördelade stokastiska variabler med väntevärdet m och standardavvikelsen σ > 0. Vidare så 

inför vi en stokastisk variabel för att beteckna summan av de första n stokastiska variablerna i 

följden, d.v.s: 

 

 
 

Då gäller att 

 

 
 

där Φ(a) betecknar fördelningssfunktionen för en standardiserad normalfördelning. 
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Bilaga 2 
 
Pearson r för test av korrelation 
 

Det finns många olika sätt att beräkna korrelationen, och den lämpligaste formen att använda 

beror bland annat på vilken skala variablerna är angiva i. Pearsons produktmomentkorrela-

tionskoefficient kräver minst intervallskalenivå på observationerna och använder minsta kva-

dratmetoden. Korrelationen beräknas då som kovariansen mellan de två variablerna dividerat 

med de båda variablernas standardavvikelse. Denna korrelation, som i allmänhet betecknas 

ρX, Y, mellan två stokastiska variabler X och Y med väntevärde μX och μY och standardav-

vikelse σX och σY defineras som: 
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