
Företagsekonomiska institutionen
STOCKHOLMS UNIVERSITET

Kandidatuppsats 10 poäng   
Sommartermin 2006

Aktieprisfall efter 
utdelning

En studie baserad på A- och O-listan mellan 2001 - 2005

Författare: Pär Edin                  Handledare: Tor Brunzell                                  
Peter Karlström
Sam Zhuo



Aktieprisfall efter utdelning
__________________________________________________________________________________________

2

Abstract

Uppsatsen undersöker aktiepriset sista dagen med rätten till utdelning (cum dividend dagen) samt 
första dagen utan rätten till utdelning (ex-dividend dagen) och om aktiepriset faller med samma 
summa som utdelningen på ex-dividend dagen (en aktie köps exkl. rätten till utdelning). Det gör 
det möjligt att bedöma huruvida marknaden är effektiv eller inte på ex-dividend dagen, det vill 
säga om marknaden uppvisar en onormal avkastning på och kring ex-dividend dagen. 

Vi har jämfört vår undersökning med tidigare betydelsefulla studier, där bland andra Elton & 
Gruber och Lakonishok och Vermaelens studier behandlas, samt en svensk avhandling av 
Kerstin Claesson. Vårt datamaterial består av alla bolag som var noterade på Stockholmbörsens 
A- och O-lista mellan åren 2001 och 2005. Elton och Grubers teori (1970) används i 
bedömningen om det finns en onormal avkastning eller inte på ex-dividend dagen. Den jämförs i 
sin tur med den kvot som Lakonishok och Vermaelen samt Claesson använder sig av, för att 
skapa en likaviktad portfölj.

Eftersom det är svårt att dra några slutsatser om marknaden är effektiv eller inte utifrån studier av 
ex-dividend dagens avkastning, behövs en mer omfattande undersökning av signaleffektens 
betydelse, för att ge en mer nyanserad bild av marknadens effektivitet. Dock visar vår 
undersökning att det finns en viss skillnad mellan A- och O-listans aktier, då aktieprisfallet på A-
listans aktier är i paritet med utdelningen medan så inte är fallet med O-listans aktier. 
Aktiepriserna på O-listan faller inte lika mycket som på A-listan och kvoten blir därmed mindre 
än ett. Vår undersökning visar också en relativt bra överensstämmelse med tidigare studier.

Nyckelord: ex-dividend, utdelning, Stockholmsbörsen, aktieprisfall och marknadseffektivitet.
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1 Inledning

Svenskar är världsbäst på aktiesparande! Gick det att läsa i en undersökning från Aktiefrämjandet 
år 2003, som då uppskattade att cirka 6,8 miljoner svenskar ägde aktier antingen direkt eller 
indirekt genom fonder1. Aktier och aktiesparande är numera någonting för alla då ca 79 % av 
befolkningen äger aktier på något sätt. Men även om fler och fler svenskar äger aktier så är 
hushållens andel av det totala börsvärdet mycket litet i förhållande till institutioner och utländska 
ägare.  I bilagan kan vi se hur institutionernas andel av börsvärdet har varit relativt stabilt sedan 
slutet på 70-talet, medan andelen utländska ägare kraftigt har ökat.

Varför behöver vi en aktiemarknad? Sveriges möjligheter att höja välfärden är beroende av ett 
välfungerande näringsliv, med företag som har möjlighet att expandera och eventuellt exportera 
till utlandet. För att företagens verksamhet skall kunna fungera och utvecklas måste de göra 
investeringar vilket kräver långfristigt kapital. Aktiemarknaden löser detta problem genom att 
företagen ges möjlighet att anskaffa långfristigt kapital, samtidigt som investerares krav att ha sitt 
kapital tillgängligt på kort sikt kan uppfyllas. Förutom denna grundläggande funktion så bidrar 
aktiemarknaden bl a till en effektiv fördelning av resurser genom konkurrens mellan företag, ökad 
insyn i börsbolagen och dessutom en större ägarspridning2. Aktiemarknaden utgör således en 
nödvändig funktion både för företagen och samhället i stort.

Vi har valt att titta på Stockholmsbörsens A- och O-lista (2001-2005) vilket är mycket intressant 
eftersom de kommer att försvinna om en månad. Från och med den 2 oktober 2006 kommer 
börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn att slås ihop och bilda den Nordiska 
börslistan. Den nya börslistan med knappt 600 bolag kommer att bestå av tre olika listor 
uppdelade på aktiemarknadsvärde: Large cap (> 1 miljard euro), Mid cap (150-1000 miljoner 
euro) och Small cap (< 150 miljoner euro). Dessutom kommer företagen att indelas i tio 
branscher enligt den internationella GICS-standarden. Enligt Jenny Rosberg3, noteringsansvarig 
på OMX, kommer den gemensamma listan att gynna samtliga marknadsaktörer: de listade 
företagen, handlarna och investerarna. Den främsta anledningen till detta är att noterade företag 
får tillgång till en internationell och mer likvid kapitalmarknad samtidigt som investerare lättare 
kan jämföra olika företag. Det är mycket svårt att på förhand göra några bedömningar om den 
framtida kursutvecklingen och hur ägarstrukturen kommer att se ut. Det vi kan säga om 
förändringen, är att den nya nordiska börslistan kommer att skilja sig från de svenska börslistor 
som vår undersökning utgår från. 

Varför äga aktier istället för alternativa sparformer som bankkonto, optioner, fastigheter eller 
veteranbilar mm? Slutligen kan vi se att den möjlighet som finns med ägarskap av en specifik 
aktie är att få utdelningar från företagets vinst samt en positiv avkastning vid försäljning.

Det vi avser att studera är hur prisbilden på aktier ändras dagen efter rätten till utdelning vid köp 
av aktier. Problematiken handlar om att den avkastning som aktier ger avviker från den normala 
avkastningen i ett tidsintervall runt dagen efter rätten till utdelning (ex-dividend dagen). Om 
aktiekurserna ska påverkas borde detta ske vid tillkännagivandet av planerna om marknaden ska 
betraktas som effektiv. Det finns dock forskningsresultat som visar att aktiernas avkastning 
påverkas både på och kring ex-dagen. Den troligaste ekonomiska förklaringen till ex-dividend 
effekten är att den är en bekräftelse på att en utdelning kommer att äga rum4.

                                                
1 Aktieboken 2003/2004, s 7
2 Ibid. s 33-39
3 Svenska dagbladet den 28 augusti 2006, ”Jenny Rosberg sätter snurr på börserna”, s 6-7  
4 Claesson, K. (1987), Effektiviteten på Stockholms Fondbörs, sid 179; 186, Handelshögskolan Stockholm (EFI), 
ISBN:91-7258-228-6



Aktieprisfall efter utdelning
__________________________________________________________________________________________

6

1.1 Problem

Som nämndes ovan berör problemet huruvida marknaden är effektiv eller inte på ex-dividend 
dagen och om det finns möjlighet att spekulera att aktien inte ska sjunka lika med eller mer än 
den utdelning som delats ut till aktieägarna. Det finns ett intresse för detta eftersom det finns 
investerare som enbart spekulerar kring ex-dividend dagen5. Det är då enligt vårt tycke intressant 
att se huruvida detta kan relateras till den svenska marknaden och de olika börslistorna. Finns det 
möjlighet att spekulera kring ex-dividend dagen och hur stor är sannolikheten för riskfria vinster?
Ett problem inom detta ämnesområde är också hur denna ineffektivitet på marknaden kan 
isoleras från andra ekonomiska faktorer som kan påverka aktiekursen på ex-dividend dagen6. 
Detta kan exempelvis vara en nyhet om företaget som kan påverka kursen positivt eller att 
marknaden ses som mer gynnsam på grund av vissa positiva marknadssignaler (ex. ränteläget eller 
inflationsprognoser). Problemet i sig kan också skilja sig mellan olika länder och även mellan 
olika börslistor i ett land eftersom, skattesituationen påverkar aktieprisfallet på ex-dividend dagen. 
Om aktievinstskatten skiljer sig i jämförelse med skatten på utdelningar, kan det vara mer 
fördelaktigt att sälja före respektive efter rätten till utdelning. 

1.2 Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka aktiepriset sista dagen med rätten till utdelning (cum dividend 
dagen) samt första dagen utan rätten till utdelning (ex-dividend dagen) och om aktiepriset faller 
med samma summa som utdelningen på ex-dividend dagen (en aktie köps exkl. rätten till 
utdelning). Undersökningen omfattar svenska bolag noterade på Stockholmsbörsens A- och O-
lista mellan 2001 och 2005 (5 år). Det gör det möjligt att undersöka om det finns möjlighet att 
spekulera kring ex-dividend dagen.

Syftet med undersökningen är att se om det finns ett problem kring den prisförändring av en 
aktie som sker i samband med utdelningen, alltså en explorativ undersökning. 

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen kommer enligt syftet endast att behandla aktieprisförändringen kring den sista dagen 
med rätten till utdelning (cum dividend dagen) samt den första dagen utan rätten till utdelning 
(ex-dividend dagen). 

Ägarskapet i företaget kommer inte att beaktas, då exempelvis ett mer utländskt ägarskap kan ha 
skattemässiga konsekvenser som kan påverka preferenserna för vinst via utdelning eller vinst
genom avyttring av aktien. 

1.4 Definitioner

1.4.1 Utdelning

Aktieägare kan få avkastning på ett företag på två sätt, dels genom att kvarhållna vinster i bolaget 
ökar företagets och därmed aktiernas värde och dels i form av utdelning. Utdelningen i sig kan 
ses som en årlig ”ränta” och statistik visar att den legat i intervallet 2 – 4 % i jämförelse med 4 – 6 
% på banken. Anledningen till att investerare ändå väljer aktier som placeringsform istället för 

                                                
5 Eklund Klas, Vår ekonomi (2005) s135-145, hänvisar till Knopf, John (1999)
6 Ibid



Aktieprisfall efter utdelning
__________________________________________________________________________________________

7

bankkonton eller obligationer är en förhoppning om att aktierna även ska stiga värde, vilket som 
nämndes tidigare är den andra formen av avkastning på en aktie7.

Vad det gäller företagets utdelning är huvudregeln att utdelningen av vinsten aldrig får äventyra 
bolagets ställning. Innan tillgänglig vinst räknas fram ska avdrag göras för tidigare förluster, 
avsättningar till bundet kapital (vanligen reservfond) samt eventuella likvida medel som ska 
avsättas för annat ändamål än utdelning. Utdelningen får heller inte vara så stor att bolagets eller 
koncernens ställning hotas (ABL 2 kap 2 §). Beslutsfattandet kring utdelning sker på 
bolagsstämman. Det är styrelsen som föreslår ett utdelningsbelopp (återfinns i årsredovisningen 
och tidigare i bokslutsskedet)8 och utdelningen kan inte bli högre än den utdelning som styrelsen 
godkänt. Det är mycket sällsynt att stämman inte följer styrelsens förslag och helt ställer in 
utdelningen och om beloppet ändras sker det oftast innan stämman äger rum9. I anslutning till 
stämman anges också en avstämningsdag för företag som är ansluta till VPC. För att ha rätt till 
utdelning ska man äga aktien på avstämningsdagen (ABL 12 kap 3 §)10. Avstämningsdagen brukar 
infalla tre dagar efter bolagsstämman. Med tanke på att det tar tre dagar att reglera 
betalningsförfarandet vid ett aktiebyte, blir den sista dagen för handel inklusive utdelning datumet 
för bolagsstämman.

1.4.2 Skatter

Att inkomstskatt på aktiebolags vinstutdelningar är olika beror på definitionen på mottagarna, 
d.v.s. fysiska eller juridiska personer.  Med juridiska personer menas aktiebolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser med flera. Dessa beskattas med så kallad bolagsskatt.

När aktiebolag utdelar vinstmedel till sina aktieägare (fysiska personer), som inkomst av kapital 
föreblir det skatteplikt hos aktieägare, enligt 41 kap. 1 § ABL. 11 och med en enhetlig skattesats på 
30 %, efter skattereformen 1991. Skattesatsen har funnits sedan dess, men med undantag för 
1994, då skatten avskaffades helt och hållet. När ett aktiebolag erhåller utdelning från andra 
aktiebolag, t.ex. då ett finansbolag investerat i andra industribolag och får utdelning för det, är 
huvudregeln att utdelningen är skattefri när det gäller utdelning på aktier som ej innehas i 
kapitalplaceringssyfte. Sådana aktier kallas för näringsbetingade aktier. Medan utdelning på aktier 
som är skattepliktiga kallas kapitalplaceringsaktier. Dess vinstmedel beskattas med bolagsskatt 
som är 28 procent, innan det blir utdelning till aktieägarna. Här finns en dubbelbeskattning, vilket 
även kallas den ekonomiska dubbelbeskattningen. Det innebär att skattebelastning på utdelade 
vinster är 49,6 procent (28+0, 30*72)12. För privatpersoner gäller skattesatsen 30 procent.

Observera att det inte är någon skillnad i beskattning på utdelningar till fysiska eller juridiska 
personer på A- eller O-lista noterade aktiebolag, detta bekräftades av en informatör på 
skatteverket.

1.4.3 Marknadseffektivitet

Fama definierar en effektiv marknad som ”a market in which prices always fully reflect available 
information is called efficient”13. Den effektiva marknadshypotesen har två implikationer för 
                                                
7 Aktieboken, 2002/2003, sid 23-24
8 Claesson, K. (1987), Effektiviteten på Stockholms Fondbörs, Handelshögskolan Stockholm (EFI), ISBN:91-7258-
228-6
9 Ibid
10 Dahlgren B (2003), VD-Boken, sid 103-104, Björn Lunén Information AB, ISBN: 91-7027-375-8
11 Sven-Olof, Lodin, Inkomstskatt Del 2, tionde upplagan, sid.328
12Ibid, sid.330
13 Eugene Fama; Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work (1970)
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både placerare och företag. För det första kommer information som blir allmänheten tillgänglig 
alltid att omedelbart reflekteras i priserna. I en studie av Patell och Wolfson14 kommer de fram till 
att när ett företag publicerar ny information så sker en prisjustering inom ett tidsspann av 5 till 10 
minuter. Eftersom tidsspannet är så litet hinner inte en investerare utnyttja det arbitrage
möjligheter som eventuellt skulle kunna finnas. För det andra kommer priserna på värdepapper 
att vara rättvist dvs. priset motsvarar riktiga nuvärdet.

Marknadseffektivitet som kan vara i svag, mellanstark eller stark form har olika betydelser för 
investerare. I den svaga formen av marknadseffektivitet reflekteras priserna av historisk data, 
vilket innebär att det är omöjligt att göra vinster genom teknisk analys. Den mellanstarka formen 
av marknadseffektivitet, som är mest relevant i vår undersökning, innebär att priserna inte bara 
reflekteras av historiska data utan även av ny offentligjord information. Fundamental analys som 
innebär att nyligen offentligjord information kan användas för att generera vinster blir inte 
särskilt användbar ifall den mellanstarka formen av marknadseffektivitet är giltig. I den starka 
formen av marknadseffektivitet reflekterar priserna all information inklusive ”inside 
information”. I ett antal undersökningar har man funnit bevis på att den som har ”inside 
information” har lyckats bättre än genomsnittet även om dessa inte är många. 

1.5 Teori

Ex-dividend effekten är ett fenomen som inte studerats alltför lång tid. Forskare som Eades, 
Hess & Kim och Grinblatt samt Masulis & Titman var forskare som började publicera 
undersökningar 1984. Däremot har studier funnits på själva ex-dagen en längre tid. Studier och 
diskussioner har förts huruvida skatter påverkar aktiekursen på ex-dividend dagen och Elton & 
Gruber kom med sin ansats 1970. 

Vi kommer att behandla tidigare studier och skrivna artiklar nedan enligt följande struktur. Den 
första delen behandlar marknaden och dess effektivitet samt hur företag bygger upp sina 
strategier angående sina utdelningar. Den andra delen i teoristycket diskuterar tidigare 
internationella/amerikanska studier där skatteeffekten kring ex-dividend effekten berörs. Den 
sista delen berör några svenska studier. 

1.5.1 Marknad och utdelning

Då vår undersökning handlar om aktiemarknaden är det naturligt att inleda den teoretiska 
bakgrunden med en diskussion kring marknadens effektivitet. Den effektiva marknadshypotesen 
som framförallt framfördes av Fama på 70-talet har lagt grunden för de teorier som idag 
behandlar marknadens effektivitet.  

I den vetenskapliga artikeln ”Efficient capital markets”15 beskriver Fama olika modeller om den 
effektiva marknaden och hur man empiriskt kan testa marknadens effektivitet. Den modell som 
han börjar med att referera till är ”the fair game” som egentligen bara säger att en 
marknadsjämvikt kan beskrivas i termer av förväntad avkastning samt förutsätter att all 
information är tillgänglig för samtliga marknadsaktörer. Det finns även flera specialfall av 
modellen bl.a. ”the random walk model”. I modellen menar Fama att aktiekurserna inte följer ett 
regelbundet mönster. Modellen säger inte att historisk data är värdelös för att prognostisera 
framtida avkastning, historisk data är till och med den bästa källan till sådan information, 

                                                
14 Brealey. R, Myers .S, (2003), Principles of Corporate Finance s 339
15 Eugene Fama, “Efficient capital markets” (1970)
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eftersom avkastningens fördelning antas vara stationär över tid. Vad modellen däremot säger är 
att ordningsföljden av historisk avkastning inte påverkar den framtida avkastningens fördelning.

Förutom dessa modeller tar Fama även upp vilka marknadsvillkor som kan underlätta eller 
förhindra en effektiv anpassning av priser till ny information. Det finns tre marknadsvillkor som 
är ”tillräckliga” för att en kapitalmarknad skall vara effektiv. För det första får det inte finnas 
några transaktionskostnader vid handel av värdepapper. För det andra måste all tillgänglig 
information vara kostnadsfritt tillgänglig för samtliga aktörer. För det tredje ska alla aktörer vara 
överens om konsekvenserna av rådande information för nuvarande priser och fördelningen av 
framtida priser på varje värdepapper. Som tur är hävdar Fama att dessa villkor bara är 
”tillräckliga” och inte nödvändiga för att uppnå effektivitet. Till exempel behöver inte stora 
transaktionskostnader innebära ineffektivitet, så länge som alla som utför transaktioner tar hänsyn 
till all tillgänglig information. Alla aktörer behöver inte heller ha tillgång till all tillgänglig 
information utan det räcker med att ett tillräckligt stort antal har det. Meningsskiljaktigheter om 
implikationerna av given information behöver inte heller det innebära ineffektivitet, under 
förutsättningen att inte ett fåtal konsekvent kan göra bättre bedömningar av tillgänglig 
information än vad som finns inbyggt i priserna. 

Det är utifrån dessa tre marknadsvillkor som Fama har byggt upp sina empiriska modeller. Han 
klassificerade marknadseffektivitet i: en svag form, en mellanstark form och en stark form. 
Marknadseffektivitet i svag form innebär helt enkelt att priserna på marknaden reflekterar den 
historiska informationen om priserna. Den mellanstarka formen av marknadseffektivitet innebär 
att priserna reflekterar både all historisk information och all offentlig information som är 
tillgänglig. Om marknaden är effektiv i mellanstark form så innebär det att ny information som är 
tillgänglig för allmänheten kommer att ge en ny marknadsjämvikt omedelbart. Till sist så har vi 
den starka formen av marknadseffektivitet som säger att priserna även reflekterar så kallad ”inside 
information”. De många empiriska testerna av marknadseffektivitet i svag form ger i stort sett 
mycket starka bevis för den effektiva marknadsmodellen. När det gäller den mellanstarka formen 
finns det även här bevis för modellens giltighet fastän antalet undersökningar är färre jämfört 
med den svaga formen. För den starka formen finns det bevis emot och det tycks vara så att 
aktörer med tillgång till ”inside information” kan använda denna för att generera vinster, den 
starka formen bör således användas som en måttstock med vilken man kan jämföra avvikelser 
från marknadseffektivitet. Fama säger slutligen att bevisen för den effektiva marknadsmodellen är 
stark och att de undersökningar som talar emot är mycket få vilket är mer eller mindre unikt inom 
de ekonomiska vetenskaperna.

Varför är det då så viktigt att marknaden är effektiv? Ett grundläggande syfte med 
aktiemarknaden är att företag skall få nytt kapital till investeringar genom nyemission. För att 
investerare skall ha incitament att vilja placera kapital så måste priserna återspegla all tillgänglig 
information och pga. detta så måste marknaden vara effektiv16. 

Då den effektiva marknadshypotesen har behandlats kan vi nu titta närmare på utdelningars 
betydelse för värderingen av aktier. Miller och Modigliani17 skrev 1961 en uppseendeväckande 
artikel om varför utdelningspolicyn är irrelevant under vissa förutsättningar. 

I artikeln hävdar de att utdelningspolicyn är irrelevant eftersom aktiernas värde sjunker med 
samma summa som utdelningen. Teorin förutsätter att investeringsplanerna och belåningen är 
konstant vilket innebär att det enda sättet som företaget kan få in kapital är genom nyemission. 
Problemet med nyemitteringen är att aktiernas värde sjunker med samma summa som 
                                                
16 Ahlström och Eidegren, En kandidatuppsats om marknadseffektivitet s 29
17 Merton H Miller och Franco Modigliani, ”Dividend policy, growth, and the valuation of shares”, 1961 
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utdelningen, vilket beror på att antalet aktier ökar utan att företagets totala värde ökar. När antalet 
aktier ökar kommer de gamla aktieägarnas tillgångar att sjunka med utdelningens storlek och det 
sker en transferering av värde till de nya aktieägarna. För att utdelningspolicyn skall vara 
irrelevant måste marknaden vara effektiv och inga skatter eller transaktionskostnader får 
förekomma.

Den teoretiska modellen om utdelningars irrelevans bygger på ett antal antaganden. Frågan är om 
dessa antaganden kan tänkas råda i verkligheten eller om det finns någon annan modell som kan 
förklara företagens utdelningspolicy. I mitten på förra seklet genomförde Lintner ett antal 
intervjuer med företagsledare och utifrån dessa kunde han sedan bygga en modell som skulle 
förklara utdelningar18.

I mitten av 1950-talet intervjuade John Lintner ett antal företagsledare om deras utdelningspolicy. 
Intervjuerna resulterade i fyra faktorer som påverkar ett företags (styrelsen) beslut om utdelning:

1) Företag har en långsiktig utdelningspolicy. Företag med stark finansiell ställning betalar ut 
en högre andel utdelning i förhållande till vinsten i jämförelse med tillväxtföretag som 
kanske inte alls genererar utdelning. 

2) Företagsledare kollar mer på förändringar i utdelning än på absoluta nivåer. 
3) Förändringar i utdelningspolicyn följer företagets utveckling på lång sikt. Det innebär att 

kortsiktiga förändringar i företags lönsamhet inte påverkar utdelningspolicyn.
4) Företagsledare är motvilliga att ändra på en utdelningspolicy som kanske måste ändras. 

Det gäller framförallt en ökad utdelning.

Utifrån detta skapade Lintner en modell för att förklara utdelningar. Om ett företag håller sin 
utdelningspolicy (i procent av vinsten per aktie) då ska utdelningen nästa år utgöras av en 
konstant andel av vinsten per aktie (VPA1).

UTD1 = Utdelning om ett år 

11 VPAPOLICYUTD 

Förändringen i utdelningen kan räknas fram genom:

01

01

UTDEPSPOLICY

utdelningienFörändringUTDUTD




Om ett företag följer sin utdelningspolicy behöver utdelningen ändras när vinsten ändras. Dock 
som tidigare nämnts, är företagsledare motvilliga att ändra utdelningen på grund av kortsiktiga 
förändringar i vinsten. Därför kommer företaget delvis att följa sin utdelningspolicy. Desto mer 
konservativ ett företag är, ju lägre är justeringskvoten.

)UTDEPSPOLICY(

utdelningienFörändringUTDUTD

01

01




kvotjusterings

kvotjusterings

Lintners modell visar därmed att ett företags utdelning dels beror på nuvarande vinst och dels på 
utdelningar från tidigare år, som i sin tur beror den specifika årsvinsten samt utdelningen året 

                                                
18 J. Linter, ”Distribution of Incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings, and Taxes”
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före. Det innebär att utdelningar blir beroende av ett viktat genomsnitt av nuvarande och tidigare 
vinster.19

1.5.2 Ex-dividend effekten och skattesystem

Den teoretiska grunden till ex-dividend effekten och hur den påverkas av olika skattesystem 
kommer här att beaktas utifrån flera olika amerikanska studier.  

Elton och Gruber hävdar i sin artikel20 att eftersom utdelningar kan beskattas annorlunda i 
jämförelse med kapitalvinster är kostnaden för bibehållna vinster (retained earnings) en funktion 
av den marginella aktieägarens skatteklass. Detta blir då viktigt för företagets investeringspolicy. 
Författarna menar också att få undersökningar gjorts (1970) gällande marginella skattesatser.  
Studien deriverade skattesatser för den marginella investeraren genom att studera ex-dividend 
utvecklingen. Det visas att det också finns en relation till ett företags utdelningspolicy. Det stödjer 
därmed också Modiglianis & Millers clientele effect, det vill säga att aktier med hög 
direktavkastning framförallt ägs av placerare med låg skattesats och tvärtom21. Studien visade 
också att aktieägare med högre skatteklasser har en preferens för aktievinster istället för intäkter 
genom utdelningar, i jämförelse med aktieägare med lägre skatteklasser.

Elton och Grubers teori (1970) bygger på att aktieprisfallet på ex-dividend dagen måste vara i 
paritet med utdelningen, för att den marginella investeraren ska vara likgiltig mellan att handla 
aktien före respektive efter utdelningen. Det leder till ekvationen:

DtPPtPPPtP dAgABgB )1()()( 00 

AP  är det (förväntade) aktiepriset på ex-dividend dagen 

BP  är aktiepriset på cum-dividend dagen 

0P  är priset som aktien köptes för 
D är utdelningen per aktie 

gt  är aktievinstskatten och 

dt är utdelningsskatten.  

Detta kan omvandlas till: 
g

dAB

t

t

D

PP







1

1

Kvoten ska i sin tur justeras för transaktionskostnader. Deras studie omfattade alla aktier 
noterade på New York Stock Exchange och som betalade ut utdelning under ett brutet år 1966-
1967. 

Kvoten 
D

PP AB   blev lika med 0,7767 utan justeringar. 

För att justera för normal avkastning under ex-dividend dagen justerades ex-dividend priset med 
avkastningen på ex-dividend dagen för de aktier som inte betalade ut utdelning. Den justerade 
kvoten blev 0,7868.22

Kritiska röster har framförts från bl.a. Kalay23 som argumenterade mot Elton & Grubers studie 
om klienteleffekten på ex-dividend dagens prisförändring, med förklaringen att E & G inte tog 
hänsyn till kortsiktiga investeringar, de skattebefriade investerarna samt transaktionskostnaderna. 

                                                
19 Brealey. R, Myers .S, (2003), Principles of Corporate Finance (7th), s 434-438, ISBN 0-07-286946-1
20 Elton, E J and Gruber, M J, Marginal Stockholder Tax rates and the clientele Effect
21 Ibid, sid 183.
22 Ibid
23 Kalay, A, The Ex-dividend behavior of stock prices; A Re-examination of the Clientele Effect
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Istället ansåg han att en prisförändring på ex-dividend dagen beror på kortsiktiga placerare, med 
olika nivåer av transaktionskostnader beroende på portföljens storlek. Enligt hans teori styrs 
kapitalmarknaderna av långsiktiga och kortsiktiga placerare. I hans artikel visade det sig även att 
ex-dividend dagens prisfall är mindre än utdelningens belopp.

Miller och Scholes24 undersöker huruvida aktieägare med högre utdelning erhåller en högre 
riskjusterad avkastning, för att kompensera de högre skatterna på utdelning i jämförelse med 
långsiktig avkastning på aktievinster. Studien visar att ex-dividend effekten kan påverkas av 
oannonserad information. Efter en justering av informationseffekterna påvisades ingen relation 
mellan avkastning och förväntad utdelning och framförallt ingen skatteeffekt. Författarna hittade 
ingen relation mellan avkastningen på aktier och avkastningen relaterad till utdelning och det gick 
emot det som var allmänt vedertaget i den akademiska världen - att marknaden kräver högre 
avkastning på aktier med utdelning för att kompensera för skatt på utdelningar. Miller och 
Scholes misslyckades med att påvisa signifikanta skatteeffekter gällande avkastningsrelaterade 
skatteeffekter och fokuserade istället mer på tiden kring utdelningen. Författarna menar också att 
det var märkligt att skattesituationen kring utdelningar inte mer tydligt visades i de data som 
studerades i olika undersökningar. 

Avvikelser från förväntad avkastning kan komma från kortsiktiga förändringar som påverkar 
utdelning (nyheter om utökad utdelning). Författarna hänvisar också till Elton & Gruber (1970) 
att om kapitalvinstskatten är lägre än skatten på utdelningar, faller priset på aktier mellan cum-
dividend och ex-dividend dagen mindre än utdelningssumman. Om priset faller mindre än 
utdelningen på ex-dividend dagen skulle det innebära möjlighet att tjäna mer en normal 
avkastning. En förutsättning är att aktievinstskatten och skatten på utdelning är desamma. En 
orsak till att aktiepriset inte faller fullt ut dagen efter, är de transaktionskostnader som är 
förknippade med handeln kring ex-dividend dagen. Det här diskuterade även Kalay (1982)25.

Den kvot som Elton och Gruber tog fram 1970 har använts i ett flertal studier om 
skattereformerna på 80-talet i USA och deras betydelse för ex-dividend effekten. Här presenteras 
ett urval av dessa.

En artikel av Grammatikos handlar om hur marknadsvärdering av utdelningar påverkas av 
skatter. Det traditionella argumentet handlar om att den genomsnittlige investeraren kräver en 
högre utdelning före skatt (premium) i jämförelse med kapitalinkomster. Premium kan uppnås 
genom att aktieprisfallet på ex-dividend dagen är mindre än utdelningen. Artikeln handlar också 
om betydelsen av riskexponering och hur den amerikanska skattereformen 1984 påverkade ex-
dividend utvecklingen. Utfallet blev att skattereformen verkar ha påverkat den kortsiktiga handeln 
och att ex-dividend beteendet till stor del påverkas av existensen av ett riskpremium. Den 

onormala avkastningen kan beräknas genom ex-utdelningspriskvoten, 
D

PP AB  , där BP  är priset 

inkl. rätten till utdelning (cum-dividend), AP  är aktiepriset exklusive rätten till utdelning (ex-
dividend) och D är utdelningen i den aktuella valutan. Resultaten från undersökningen visar att 
utdelningspriskvoten för amerikanska aktier på NYSE och AMEX mellan 1975-85 minskade och 
det berörde framförallt aktier med hög utdelning. Skattereformen ökade riskpremium och det 
visades också genom att aktier som kunde hedgas (mindre risk genom ”hedged dividend stripping 
strategies”), inte påverkades i lika stor omfattning. För aktier som inte var listade på olika sätt 
(option och warrant) och som påvisade en onormal avkastning före ex-dividend dagen hade 

                                                
24 Miller, M. & Scholes, M. Dividend and Taxes: Some Empirical Evidences (1982)
25 Claesson, K. (1987), Effektiviteten på Stockholms Fondbörs, sid 185, Handelshögskolan Stockholm (EFI), 
ISBN:91-7258-228-6
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minskat denna enligt denna studie, medan det på ex-dividend dagen och efter ökade (pga. 
skattereformen). Detsamma gäller inte för aktier med fler listningsalternativ. Skattereformen 
påverkade därför mestadels aktier utan listningsalternativ och prispressen på ex-dividend dagen 
lindrades av ett minskat kortsiktigt handlande.

En annan artikel var den som Michaely26 skrev om skattereformen i USA 1986, den så kallade 
TRA86, samt dess effekt på ex-dividend dagen. Skattereformen reducerade större delen av 
skatteskillnaden mellan utdelning och realisationsvinst 1986 och fram till 1988 var skillnaden 
nästan obefintlig. Resultatet visade att den genomsnittliga premien var lika stor innan som efter 
skattereformen, detta bevisade att det inte fanns någon tendens till stimulering för högre 
handelsvolymer kring ex-dividend dagen. Denna skattereform hade ingen signifikant effekt på ex-
dividend dagen heller.

Lamdin och Hiemstra27 undersökte skillnaden i aktieprisets förändring innan och efter 
skattereformen 1986, TRA86 i USA. De menade att med ett traditionellt synsätt skulle det finnas 
skillnader i värderingen av utdelningar med ett förändrat skattesystem. Studien visade att det 
genomsnittliga aktiepriset sjönk efter TRA86, detta berodde på en minskning av skatteskillnaden 
mellan utdelning och realisationsvinst. Resultatet visade att olika beskattningar av utdelning och 
realisationsvinst påverkade den relativa värderingen av utdelning för de flesta placerare innan 
TRA86.

Lakonishok och Vermaelens28 (1983) studie handlar om effekten av förändringar i skattesystemet 
på ex-dividend dagens prisfall i Kanada samt i jämförelse med USA. Undersökningen är relaterad 
till två hypoteser, den ena är E & Gs skatteklientel och den andra är kortsiktiga investeringar. 
Lakonishok och Vermaelen använder samma metod som E & G gjorde dvs. utan att ta hänsyn till 
kortsiktiga investeringar och de skattebefriade investerarna. Resultatet blir att ex-dividend dagens 
prisfall är mindre i Kanada än i USA. L & V kunde inte bevisa den klienteleffekt som E & G 
visade, men menade samtidigt att man inte kunde utesluta den effekten heller. Vidare påpekade 
de att det fanns tydliga skillnader mellan skattefria och skattepliktiga utdelningar. När det gällde 
hypotesen om kortsiktiga investeringar visade det sig att det var totalt arbitrage fritt, därför att 
marknaden inte var i jämvikt dvs. en marknadsimperfektion. Men vissa aktier påverkades av 
kortsiktig handel p.g.a. högre handelsvolymer på den sista utdelningsdagen.

1.5.3 Svenska studier

Här tar vi upp tre studier som är inriktade på svenska förhållanden, vilka vi sedan kan jämföra 
med amerikanska studier och se ifall det finns någon skillnad angående ex-dividend effekten. 

En som har tittat på svenska förhållanden är Claesson29 som undersökte effektiviteten på 
Stockholms Fondkurs (1987) och beräknade aktieavkastningar under femton dagar på båda sidor 
om ex-dividend dagen. Avkastningen på ex-dividend dagen undersöktes också. Undersökningen 
sträckte sig mellan januari 1978 till och med maj 1985 och omfattade ett urval på 49 aktier från 
Stockholmsbörsens A-lista. Undersökningen omfattade sammanlagt 367 utdelningstillfällen. 

Hon använde sig av samma tillvägagångssätt som Lakonishok & Vermaelen (1983) - prisfallet på 
ex-dividend dagen divideras med aktiekursen dagen före (cum-dividend dagen), vilket även 

                                                
26 Michaely, R. Ex-dividend Day Stock Price Behavior. The case of the 1986 Tax Reform Act
27 Lamdin, D. J & Hiemstra, C. Ex-dividend Day Stock Price Behavior: Effects of the Tax Reform Act of 1986
28 Lakonishok, J. Vermaelen, T. Tax Reform and Ex-dividend Day Behavior
29 Claesson, K. (1987), Effektiviteten på Stockholms Fondbörs, Handelshögskolan Stockholm (EFI), ISBN:91-7258-228-6
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gjordes med utdelningen. Ett genomsnitt för alla ex-dividend dagar beräknas och kvoten mellan 
de båda genomsnitten beräknas därefter. Det i sin tur representerar en likaviktad portfölj av alla 
aktier med ex-dividend dag. Detta till skillnad från Elton & Gruber (1970) som beräknade kvoten 
mellan prisfall och utdelning där aktierna i en portfölj har lika stor utdelning för samtliga aktier. 
Problemet med Elton & Grubers metod är att aktier med låg utdelning kan ingå till större grad än 
aktier med högre utdelningar och tvärtom.  För att justera för marknadens avkastning under ex-
dividend dagen har författaren justerat för avkastningen som de övriga aktierna på ex-dividend 
dagen haft.  

Claesson får med hennes kvot mellan procentuellt kursfall (justerat för marknadens avkastning) 
och procentuellt utdelningsbelopp (direktavkastningen) ett värde om 0,984. Det visar att 
kursfallet i genomsnitt varit nästan identisk med utdelningsbeloppet. För övrigt gör Claesson en 
jämförelse med tidigare studier kring ex-dividend dagen med kvoten prisfall och 
utdelningsbelopp enligt följande:

Ojusterad Justerad
Elton & Gruber (1982), amerikansk studie 0,777 0,787
Kalay (1982), amerikansk studie 0,734 0,881
Booth & Johnston (1984), kanadensisk studie 0,406 0,463
Sverige, 1978-1985 0,972 0,960

Som tabellen visar är den svenska kvoten närmare ett i jämförelse med de tidigare 
undersökningarna. Författaren menar att en förklaring kan vara att Sverige skiljer sig vad det 
gäller skattesystem och utdelningsfrekvens. I exempelvis USA, betalas utdelningarna oftast 
kvartalsvis.  

De Ridder och Sörensson30 gjorde en studie 1995 där de undersökte hur skattereformen år 1991 
hade påverkat ex-dividend effekten. Före skattereformen beskattades utdelningarna i intervallet 
50-85 % medan kapitalvinsterna beskattades med antingen 25 % eller 40 %. Efter skattereformen 
försvann skillnaden mellan beskattning av utdelning och kapitalvinster och var nu istället 30 % 
för bägge. De resultat de fick fram var att från år 1985 och därefter sjönk aktiepriset med ungefär 
halva utdelningen (den justerade kvoten var 0,52 för A-listan). Resultatet de kom fram till var att 
ex-dividend effekten inte påverkades av skattereformen 1991. Ett problem med deras slutsats är 
att under åren 1992 till 1993 så var den ekonomiska situationen i Sverige kraftigt försämrad och 
endast ett fåtal företag lämnade utdelning.  

En annan författare är Daunfeldt31 som har undersökt hur olika skattesystem mellan 1989 och 
1995 har påverkat marknadsaktörernas beteende kring ex-dividend dagen. Ett av resultaten från 
den empiriska studien är att det inte går att förkasta hypotesen som säger att ex-dividend 
priskvoten är opåverkad av de relativt stora skatteförändringarna under 90-talet. Detta utgör ett 
bevis mot Elton och Grubers modell som säger att kvoten enbart beror på beskattningen av 
utdelning respektive kapitalvinster. I sin studie har Daunfeldt tittat på de fem dagarna före och 
efter ex-dividend dagen (-5<t<5) för att se ifall det förekommer ovanligt hög handel under dessa 
dagar. För hela perioden (1988-95) så finns det signifikanta volymökningar under dagarna -2,-1,0, 
och 1. Dessa resultat stämmer med tidigare studier av bl.a. Lakonishok och Vermalen (1986). En 
förklaring till de ovanligt höga handelsvolymerna är att i Sverige sammanfaller cum-dividend 
dagen med bolagsstämman, vilket innebär att ny information kan påverka handeln kring ex-
dividend dagen. 

                                                
30 De Ridder & Sörensson , Ex-dividend behaviour and the swedish tax reform (1995)
31 Sven-Olov Daunfeldt, Tax policy Changes and Ex-dividend behaviour (2002)
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Dessutom fanns det inga tecken på sambandet mellan ovanligt stora handelsvolymer och 
utdelningarnas storlek, som hittats i tidigare studier. Vad som här är mycket intressant är att det 
inte finns några signifikanta tecken på ovanligt höga handelsvolymer med aktier som har hög 
utdelning under 1994, trots att utdelningar under detta år var skattebefriade. Sedan 1991 har 
beskattningens utformning förändrats och är numera oberoende av intjänad inkomst vilket 
minskar möjligheterna för skatteklientel. I studien finns det tecken som tyder på att aktieprisfallet 
på aktier med relativt hög utdelning ligger i paritet med utdelningens storlek, trots att det inte 
tycks finnas skatteklientel eller några stora handelsvolymer med aktier med hög utdelning. 

1.6 Metod

Vårt urval och stickprov är svenska aktier listade på Stockholmsbörsens A- och O-lista som 
under åren mellan 2001 och 2005 delat ut kontant utdelning. 

Informationen har hämtats från databasen Six Trust som har aktiekurser och utdelningar på 
börsnoterade svenska företag från 1979. Historiska kurser för en specifik aktie kan också hämtas 
från Stockholmsbörsen hemsida. 

Den metod som kommer att användas och som behandlar ex-dividend effekten är den modell 
som Elton & Gruber tog fram 1970. Den kalkylerar kvoten mellan prisfallet i aktien och 
utdelningssumman för en specifik aktie. Sedan tas ett genomsnitt för alla aktier och det ger oss 
det genomsnittliga prisfallet per SEK32. Formeln är följande:

Pcum Pex/D E

Pcum: slutkurs på cum-dividend dag (inkl rätt till utdelning)
Pex: slutkurs på ex-dividend dag (exkl. rätt till utdelning)
D: utdelningens storlek.
E: ex-dividend grad

De variabler vi kommer att använda är utdelningens storlek samt slutkursen på både cum-
dividend dagen och ex-dividend dagen för varje observerad aktie. Vi behöver också justera den 
normala förändringen av aktien under ex-dividend dagen, för att få ett rättvisande resultat på ex-
dividend effekten. Detta eftersom aktier kan påverkas av fundamentala data under ex-dividend 
dagen. En onormal avkastning kan också bero på förväntningar inför bolagsstämman och den 
information som väntas på stämman33.  Vi kommer att justera ex-dividend priset med 
Stockholmsbörsens OMXSPI Index, vilket är ett index med Stockholmsbörsens alla bolag. 
Företagens betavärde kommer inte att beaktas. Det innebär att företagen antas ha samma 
systematiska risk som marknadsportföljen (beta lika med ett)34.

Den kvot som Claesson använde sig av i sin studie (1987) kommer att användas i jämförande 
syfte. Detta eftersom Claesson i jämförelse med Elton & Gruber använde sig av en likaviktad 
portfölj. I Elton & Grubers ansats kan exempelvis aktier med låg utdelning ingå till större grad än 
aktier med hög utdelning. Kvoten är enligt följande:

                                                
32 Claesson, K. (1987), Effektiviteten på Stockholms Fondbörs, sid 188 Handelshögskolan Stockholm (EFI), 
ISBN:91-7258-228-6
33 Ibid
34 Ibid, sid 190. 
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stningenDirektavka

procentiPrisfallet

För att bedöma trovärdigheten i urvalet kommer en hypotesprövning att göras. Det blir ett 
tvåsidigt test eftersom syftet blir att ta reda på om medelvärdet är skilt från summan av det värde 
vi söker (prisfall lika med utdelning)35. Våra hypoteser blir enligt följande:

H0: Marknaden är effektiv på ex-dividend dagen (aktiepriset faller lika med utdelningssumman). 
Dock om marknaden ska betraktas som effektiv ska aktiekurserna påverkas vid tillkännagivandet 
av planerna, men eftersom det finns forskning som visar att aktiernas avkastning påverkas både 
på och kring ex-dagen36, görs denna bedömning av H0. Det är dock svårt att dra några slutsatser 
om effektiviteten genom att studera avkastningen på ex-dividend dagen37.
H1: Marknaden justerar inte kurserna nedåt lika mycket som den enskilda aktiens andel av 
företagets värde minskar.

Nollhypotesen innebär att kvoterna i undersökningen ska vara lika med 1. Det visar i så fall att 
marknaden är effektiv och att aktiepriset faller med motsvarande grad utdelning första dagen utan 
rätten till utdelning vid köp av en aktie. Eftersom mothypotesen antingen kan vara större eller 
mindre än 1, blir mothypotesen tvåsidig enligt: 1:H1  . Om syftet är att ta reda på om 
medelvärdet är skilt från 1, ska det alltid vara en tvåsidig mothypotes.38

Om undersökningsvariabeln är normalfördelad med en känd standardavvikelse   används 

testfunktionen: 

n

X
Z


0

  där X är medelvärdet i ett slumpmässigt stickprov och kvotvärdet 

är normalfördelat med väntevärdet  . Genom att byta ut X  mot det observerade värdet får vi 
testfunktionens observerade värde. Om nollhypotesen är sann är testfunktionen normalfördelad 
med väntevärdet noll och standardavvikelsen ett.39

Signifikansnivån, risken att förkasta nollhypotesen då den är sann, sätts till 5 procent. Eftersom 
mothypotesen är tvåsidig ska nollhypotesen förkastas om testfunktionens värde är mindre än 
- 1,96 eller större än 1,96.40

1.6.1 Datainsamling

1.6.1.1 Börsguiden

Vårt stickprov omfattar alla bolag noterade på Stockholmsbörsens A- och O-lista mellan åren 
2001 och 2005. Vi har inhämtat data primärt från tre källor: Databasen Six Trust, 
Stockholmsbörsens hemsida samt litteratur från bolaget Avanza Vikingen. Den sistnämnda säljer 
komprimerad data över börsnoterade svenska företag via en bok som heter Börsguiden. Böcker 
för de 5 åren kunde lånas till fraktkostnaden mellan Uppsala (bolagets säte) och Stockholm. Vi 

                                                
35 Körner K., Wahlgren L., (2000), Statistisk dataanalys, ISBN: 91-44-01236-5
36 Claesson, K. (1987), Effektiviteten på Stockholms Fondbörs, sid 179, Handelshögskolan Stockholm (EFI), 
ISBN:91-7258-228-6
37 Ibid, sid 187.
38 Ibid
39 Ibid, sid 185 -187
40 Ibid sid 190
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började med att från OMX beställa listor över de företag som var noterade på A och O-listan 
mellan åren 2001 och 2005. Därefter letade vi via Börsguiden fram bolagens bolagsstämmedatum, 
vilket i Sverige med stor sannolikhet symboliserar den sista dagen med handel inklusive rätten till 
utdelning. 

1.6.1.2 Stockholmsbörsens hemsida

De bolag som i Börsguiden hade noterat bolagsstämmedatum samt utdelning i kronor, 
undersöktes vidare på Stockholmsbörsens hemsida genom att leta fram kurser för cum-
respektive ex-dividend dagen. 

1.6.1.3 Databasen Six Trust

De bolag som vi inte hittade bolagsstämmedatum på undersöktes vidare i Six Trust för att se om 
det fanns utdelning registrerad för ett specifikt bolag. Om det inte fanns någon utdelning 
registrerad mellan åren 2001 och 2005 behövdes ingen vidare undersökning göras utan kunde då 
betraktas som ett naturligt bortfall. De bolag som däremot hade en registrerad utdelning 
undersöktes vidare genom att på Internet leta efter pressreleaser samt annan ekonomisk 
information som för ett specifikt år kunde avslöja bolagsstämmedatumet. Den 
marknadsjusterande variabeln, OMXSPI Indexet, kunde hittas via databasen Six Trust. Där fick 
vi fram en sammanställning av indexets dagliga utveckling under de ovan angivna åren. Dessa 
data användes genom att för ett specifikt bolag leta fram ex-dividend dagens avkastning och 
justera ex-dividend priset med den procentuella utvecklingen för den specifika dagen. 

1.7 Reliabilitet

I vår undersökning som är kvantitativ är det mycket viktigt att ha en hög reliabilitet. Med 
reliabilitet avses tillförlitlighet i undersökningen dvs. att mätningarna är korrekt utförda. Eftersom 
vi har samlat in data från mycket tillförlitliga sekundära källor som exempelvis Stockholmsbörsen 
och Six Trust med mera så borde resultaten även vara intersubjektivt testbara. Att resultaten skall 
vara intersubjektivt testbara innebär helt enkelt att någon annan kan göra om samma 
undersökning och då få ungefär samma resultat 41.

De felkällor som kan tänkas påverka undersökningens reliabilitet är främst bortfallet och 
oavsiktliga fel vid den manuella databearbetningen. Vad det gäller fel vid den manuella 
databearbetningen borde dessa vara relativt få. Vi har även gjort stickprovskontroller för att 
säkerställa att så också är fallet. Bortfallets fördelning på olika kategorier illustreras i diagrammet 
nedan. Det framgår tydligt att antalet aktier som ger utdelning och saknar variabelbortfall är 
relativt få (37 %) i förhållande till det totala urvalet. 

På grund av att det tog så lång tid att få information om vilken dag som skall vara cum-
respektive ex-dividend dag när bolagsstämman äger rum under en helg, kunde vi inte ta med dem 
i undersökningen. De utgör ca 4 % av det totala stickprovet vilket motsvarar 68 stycken. Detta 
bortfall är fördelat på följande sätt: 78 % (53 st.) år 2001, 15 % (10 st.) år 2002 och resten är 
jämnt fördelat mellan åren 2003 - 2005. Noterbart är att bortfallet är jämnt fördelat mellan A-
och O-listan dvs. 50 % (34 st) vardera. Med dessa siffror kan vi se att bortfallet främst påverkar 
resultatet för år 2001 medan skillnaden för övriga år är mycket litet. När det gäller A- och O-
listorna för hela perioden skulle detta bortfall inte påverka det slutliga resultatet eftersom 
bortfallet är så litet i förhållande till det totala antalet. 

                                                
41 Thurén T, Vetenskapsteori för nybörjare, sid 22
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Diagram 1

1.8 Validitet

När man gör en undersökning är det mycket viktigt att man undersöker det man vill undersöka 
och ingenting annat. Ett problem i vår undersökning är att då vi hämtar information om 
utdelning från Börsguiden och Six Trust, tar vi för givet att den årliga utdelningen enbart kommer 
från den ordinarie bolagsstämman. Detta behöver inte alltid vara fallet, men det bör vara relativt 
sällsynt att någon ytterliggare utdelning delas ut. Om det förekommer någon extra bolagsstämma 
med ytterliggare utdelning, kommer detta göra att resultatet blir något felaktigt. Ett annat 
problem som gäller validiteten är att företagsspecifika nyheter på bolagsstämman, kan påverka 
volymen aktier som omsätts, vilket även påverkar aktiekursen. Detta är ett problem som inte kan 
justeras med OMXSPI. 

Andelar

36%

15%1%7%
4%

37%

Ingen utdelning (naturligt bortfall)

Hittar ej utdelning / namnen stämmer ej

Hittar ej bolagsstämmedatum

Hittar ej dagskurser

Bolagsstämma under helg

Totalt antal giltiga
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2 Empiri

2.1 Både A och O-listan mellan 2001 och 2005

I detta avsnitt görs en sammanställning av data som samlats in. Tanken är att jämförelser ska 
kunna göras mellan A och O-listan samt åren emellan.

Tabellerna nedan visar tre värden: den ojusterade kvoten, den justerade kvoten (hänsyn till 
marknadens utveckling), samt kvoten mellan prisfallet i procent och direktavkastningen. Kvoten 
Prisfallet i % genom Direktavkastningen på cum-dividend dagen är den kvot som Claesson42

använder sig av i sin studie från 1987 (även Lakonishok & Vermaelen 1983).

De företag som representerar studien är de företag som tillhandahåller de variabler som behövs 
för undersökningen. Det innefattar: bolagsstämmedatum, cum-dividend pris, ex-dividend pris 
samt utdelning. Det finns ett fåtal värden som påvisar onormala värden (extremt höga respektive 
låga värden) och dessa har plockats bort för att göra studien mer rättvis. 

2.1.1 Tillvägagångssätt i den empiriska undersökningen 

Det första steget är att dela in datamaterialet i fyra olika kategorier för att jämförelser skall kunna 
göras mellan A och O-listan samt åren där emellan. I den första kategorin är A och O-listan för 
samtliga år representerade d v s hela datamaterialet. Därefter kommer A och O-listan var för sig 
och slutligen är A och O-listan uppdelade på olika år 2001-2005.

I det andra steget beräknas tre olika kvoter för varje kategori som sedan används för att göra 
jämförelser. Den ojusterade kvoten visar prisfallet genom utdelningssumman för en specifik aktie. 
Genomsnittet för samtliga aktiers ojusterade kvot är vad som avses med den ojusterade kvoten i 
tabellerna nedan. I tabellens mitt finns den justerade kvoten som endast skiljer sig från den 
ojusterade kvoten genom att ta hänsyn till marknadens utveckling. Längst till höger står Claessons 
kvot som visar prisfallet i procent genom direktavkastningen på cum-dividend dagen. 

Steg tre är att göra en hypotesprövning för samtliga kvotvärden och se ifall de kan accepteras. För 
att kunna gör en hypotesprövning används testfunktionen som presenterades i metodkapitlet.  

Tabell 1 A och O-listan, 2001-2005

A och O-listan Ojusterad kvot

(PC-PE)/D

Justerad kvot

(PC-PX)/D

Prisfall %/
Direktavk.

Antal

2001-2005 0,7697 0,6773 0,6755 593

Dessa data kan också observeras i bilaga.

                                                
42 Claesson, K., Effektiviteten på Stockholms Fondbörs, (1987) Ekonomiska Forskningsinstitutet vid 
Handelshögskolan i Stockholm
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2.2 A-listan mellan 2001 och 2005

Tabell 2 A-listan, 2001-2005

A-listan Ojusterad kvot

(PC-PE)/D

Justerad kvot

(PC-PX)/D

Prisfall %/
Direktavk.

Antal

2001-2005 0,9958 1,0261 0,9963 238

2.3 O-listan mellan 2001 och 2005

Tabell 3 O-listan, 2001-2005

O -listan Ojusterad kvot

(PC-PE)/D

Justerad kvot

(PC-PX)/D

Prisfall %/
Direktavk.

Antal

2001-2005 0,6185 0,4432 0,4626 355

2.4 A och O-listan per år mellan 2001 och 2005

Tabell 4 A och O-listan, per år 2001-2005

Ojusterad kvot

(PC-PE)/D

Justerad kvot

(PC-PX)/D

Prisfall %/
Direktavk.

Antal

2001 -0,1372 0,4482 0,4482 72
2002 0,6202 0,3623 0,3623 118
2003 0,8455 0,6817 0,6782 114
2004 0,9047 0,6417 0,6685 141
2005 1,1439 1,0626 1,0415 148

2.5 Statistiska tester

Trovärdigheten i de hypoteser vi ställt upp eller de antaganden vi gjort om populationen kommer 
att testas för både A och O-listan mellan 2001-2005 (hela populationen). Dessutom kommer A-
listan 2001-2005 och O-listan 2001-2005 att testas separat. Alla tre kvoterna kommer att testas. 
Statistiska tester av både A och O-listan per år mellan 2001 och 2005 finns i bilagan.

2.5.1 A och O-listan mellan 2001 och 2005

För de variabler vi har är väntevärdet  =1, standardavvikelsen 3,449 och antalet observationer 
593.

2.5.1.1 Den ojusterade kvoten, A och O-listan mellan 2001 och 2005

Testfunktionens värde är:

593

449,3
17697,0 

Z = -1,6260
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Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är mindre än –1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Det innebär att testfunktionens värde inte avviker alltför mycket 
från värdet noll.43 Aktiepriset faller den första dagen exklusive rätten till utdelning med 
motsvarande grad utdelning.

2.5.1.2 Den justerade kvoten, A och O-listan mellan 2001 och 2005

593

623,2
16773,0 

Z = -2,9959

Det innebär att testfunktionens värde faller utanför acceptansområdet och därmed förkastas 
nollhypotesen, i förmån för mothypotesen att aktiepriset inte faller lika mycket som utdelningen i 
kr. 

2.5.1.3 Prisfall %/Direktavk, A och O-listan mellan 2001 och 2005

593

67,19
16755,0 

Z =-0,4021

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är mindre än –1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Aktiepriset faller den första dagen exklusive rätten till utdelning 
med motsvarande grad utdelning.

2.5.2 A-listan mellan 2001 och 2005

2.5.2.1 Den ojusterade kvoten, A-listan mellan 2001 och 2005

Testfunktionens värde är:

238

499,4
19958,0 

Z =-0,0144

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är mindre än –1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Aktiepriset faller den första dagen exklusive rätten till utdelning 
med motsvarande grad utdelning.

2.5.2.2 Den justerade kvoten, A-listan mellan 2001 och 2005

238

959,2
10261,1 

Z = 0,1361

                                                
43 Körner K., Wahlgren L., (2000), Statistisk dataanalys, sid 187, ISBN: 91-44-01236-5



Aktieprisfall efter utdelning
__________________________________________________________________________________________

22

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är större än 1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte.  Aktiepriset faller den första dagen exklusive rätten till utdelning 
med motsvarande grad utdelning.

2.5.2.3 Prisfall %/Direktavk., A-listan mellan 2001 och 2005

238

963,2
19963,0 

Z = -0,0193

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är mindre än –1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Aktiepriset faller den första dagen exklusive rätten till utdelning 
med motsvarande grad utdelning.

2.5.3 O-listan mellan 2001 och 2005

2.5.3.1 Den ojusterade kvoten, O-listan mellan 2001 och 2005

Testfunktionens värde är:

355

506,2
16185,0 

Z = -2,8383

Det innebär att testfunktionens värde faller utanför acceptansområdet och därmed förkastas 
nollhypotesen, i förmån för mothypotesen att aktiepriset inte faller lika mycket som utdelningen i 
kr. 

2.5.3.2 Den justerade kvoten, O-listan mellan 2001 och 2005

355

348,2
14432,0 

Z = -4,4680

Det innebär att testfunktionens värde faller utanför acceptansområdet och därmed förkastas 
nollhypotesen, i förmån för mothypotesen att aktiepriset inte faller lika mycket som utdelningen i 
kr. 

2.5.3.3 Prisfall%/Direktavk., O-listan mellan 2001 och 2005

356

345,2
14626,0 

Z = -4,3239

Det innebär att testfunktionens värde faller utanför acceptansområdet och därmed förkastas 
nollhypotesen, i förmån för mothypotesen att aktiepriset inte faller lika mycket som utdelningen i 
kr. 
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2.5.4 Sammanställning av de statistiska testerna

Tabell 5 Sammanställning av de statistiska testerna
Ojusterad kvot Justerad kvot Prisfall%/Dir.avk

A och O-listan 01-05 H0 förkastas inte H0 förkastas H0 förkastas inte
A-listan 01-05 H0 förkastas inte H0 förkastas inte H0 förkastas inte
O-listan 01-05 H0 förkastas H0 förkastas H0 förkastas
A och O-listan 2001 H0 förkastas inte H0 förkastas inte H0 förkastas inte
A och O-listan 2002 H0 förkastas inte H0 förkastas H0 förkastas
A och O-listan 2003 H0 förkastas inte H0 förkastas inte H0 förkastas inte
A och O-listan 2004 H0 förkastas inte H0 förkastas inte* H0 förkastas inte*
A och O-listan 2005 H0 förkastas inte H0 förkastas inte H0 förkastas inte
* Nära att förkastas



Aktieprisfall efter utdelning
__________________________________________________________________________________________

24

3 Resultat

Eftersom det är svårt att med avkastningen på ex-dividend dagen bedöma om marknaden är 
effektiv eller inte är det även svårt att göra den bedömningen i denna undersökning. Det som 
Claesson diskuterar är att om marknaden ska betraktas som effektiv borde ny information 
påverka aktiekursen redan vid tillkännagivandet. Dock som Claesson vidare diskuterar kanske 
marknaden ser ex-dividend dagen som den slutliga bekräftelsen på att utdelning kommer att 
betalas ut. Det fastställs ju slutligen på bolagsstämman, som i Sverige infaller dagen före ex-
dividend dagen. Det är däremot ovanligt att det på bolagsstämman beslutas om ändrad utdelning 
och minst av allt inställd utdelning. Därför vore det intressant att få en viss sannolikhet att det 
skulle kunna inträffa, för att därmed beakta det i uträkningen av aktiekursens förändring. 

3.1 A och O-listan mellan 2001 och 2005

Tabell 6 A och O-listan mellan 2001 och 2005

A och O-listan Ojusterad kvot
(PC-PE)/D

Justerad kvot
PC-PX/D

Prisfall %/
Direktavk.

Antal

2001-2005 0,7697 0,6773 0,6755 593

Resultaten från A och O-listan mellan åren 2001 och 2005 visar att aktiepriset inte fallit fullt ut 
den första dagen utan rätten till utdelning vid köp av en aktie. Det som blir mest intressant att 
analysera är den justerade kvoten samt kvoten mellan prisfallet i procent och direktavkastningen, 
eftersom det innefattar en justering av marknadens utveckling (OMXSPI – Index på 
Stockholmsbörsens samtliga aktier). Den justerade kvoten är inte inom acceptansområdet vid vår 
hypotesprövning medan Claessons kvot är det. Förklaringen beror på skillnaden i 
standardavvikelse. Kvoterna är dock mycket nära varandra och ger en indikation på att aktiepriset 
den första dagen exklusive rätten till utdelning inte sjunker med motsvarande grad utdelning. Det 
skulle innebära, om marknaden betraktas som effektiv utifrån det att ex-dividend dagen ses som 
den slutliga bekräftelsen på utdelning, att det finns möjlighet att spekulera kring ex-dividend 
dagen. Detta eftersom en investerare dels får ta del av företagets utdelning och dels erhåller en 
positiv värdeförändring i förhållande till det kapital som betalats ut per aktie. Enligt det statistiska 
testet skulle det vara med favör för den justerande kvoten, eftersom den inte föll inom 
acceptansområdet för att aktiepriset skulle falla med motsvarande grad utdelning.

En annan tolkning på resultatet vore att signaleffekten påverkar kvoterna och att aktiepriserna 
därför inte faller fullt ut mellan sista dagen inklusive rätten till utdelning och första dagen 
exklusive rätten till utdelning. Det skulle innebära att prisjusteringen fördelas över tidsspannet 
från det att utdelningen annonserades till dess att den bekräftats på ex-dividend dagen. Det här är 
egentligen ett resonemang som mer överensstämmer med begreppet marknadseffektivitet, i alla 
fall utifrån signalteorin. I detta hänseende skulle det vara mer intressant att bedöma marknaden 
enligt Claessons studie då 15 dagar innan och 15 dagar efter analyserats. Det innebär att 
marknadens avkastning under denna period först måste beaktas för att kunna göra en korrekt 
bedömning. Däremot blir det svårare att försöka göra en bedömning av vad förväntad ny 
information förmedlad via bolagsstämman samt vad mindre förväntad information får för 
effekter efter utdelningens annonsering, till den första dagen utan rätten till utdelning. Detta gör 
det svårt att totalt isolera ex-dividend effekten både på och dagarna kring cum- och ex-dividend 
dagarna. 
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3.2 A-listan mellan 2001 och 2005

Tabell 7 A-listan mellan 2001 och 2005

A -listan Ojusterad kvot
(PC-PE)/D

Justerad kvot
PC-PX/D

Prisfall %/
Direktavk.

Antal

2001-2005 0,9958 1,0261 0,9963 238

A-listan visar enligt denna undersökning en större tendens att falla med motsvarande belopp 
utdelning den första dagen exklusive rätten till utdelning. Det skulle i så fall innebära att 
marknaden mer bedömer ex-dividend dagen som den slutliga bekräftelsen på att utdelningen 
kommer att betalas ut. Som tidigare nämnts är det svårt att avgöra om detta ska ses som om 
marknaden ska betraktas som effektiv eller inte, eftersom marknaden borde ha gjort sin 
bedömning redan vid tillkännagivandet av utdelningen. Det som enligt vår mening är intressant är 
att vår undersökning visar en tendens på att aktiepriset sista dagen inklusive rätten till utdelning 
till första dagen exklusive rätten till utdelning, faller med motsvarande belopp utdelning. Skulle 
det kunna vara en fingervisning om att marknaden ur denna bemärkelse är mer effektiv i 
jämförelse med aktier på Stockholmsbörsens O-lista? 

Här visar både den justerade och Claessons kvot mycket likvärdiga kvoter. Detta överensstämmer 
med den tolkning som gavs tidigare om A och O-listan mellan 2001 och 2005. Det som dock 
skiljer är att alla kvoterna faller inom acceptansområdet, vilket för A-listan är en antydan om att 
aktiepriset har en större tendens att falla med motsvarande mängd utdelning i jämförelse med A 
och O-listan tillsammans. Det gäller framförallt Claessons kvot av den likaviktade portföljen. 

3.3 O-listan mellan 2001 och 2005

Tabell 8 O-listan mellan 2001 och 2005

O -listan Ojusterad kvot
(PC-PE)/D

Justerad kvot
PC-PX/D

Prisfall %/
Direktavk.

Antal

2001-2005 0,6185 0,4432 0,4626 355

I jämförelse med tidigare resonemang ovan vid bedömningen av A-listan mellan 2001 och 2005 
visar O-listan för motsvarande år en tendens i motsatt riktning. Kvoterna är lägre än för A och 
O-listan tillsammans och än lägre i jämförelse med kvoterna på A-listan. Frågan är bara, enligt 
tidigare resonemang, hur detta ska tolkas? Är det ett tecken på att marknaden är mer anpassad till 
signaleffekten och därmed mer effektiv (ser inte ex-dividend dagen som den slutliga bekräftelsen) 
eller är det mer korrekt att bedöma A-listan som förutsägbar och därmed effektiv utifrån de 
resultat som presenterats? A-listan blir mer förutsägbar i den mening att aktiepriset i genomsnitt 
faller med motsvarande mängd utdelning från cum-dividend till ex-dividend dagen. 

Skulle detta också vara en indikation på att marknaden bedömer aktieägare som mer slagkraftiga 
på A-listan, eftersom det kan vara en indikation att de har det sista ordet på bolagsstämman? Det 
skulle kunna var ett ämne för fortsatta studier – om det visar sig att bolag med grupper av starka 
ägare (institutioner och företagsgrupper) uppvisar en mer tydlig tendens att aktiepriset på ex-
dividend dagen faller med motsvarande mängd utdelning.  
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3.4 A och O-listan per år mellan 2001 och 2005

Tabell 9 A och O -listan, per år 2001 -2005

Ojusterad kvot
(PC-PE)/D

Justerad kvot
PC-PX/D

Prisfall %/
Direktavk.

Antal

2001 -0,1372 0,4482 0,4482 72
2002 0,6202 0,3623 0,3623 118
2003 0,8455 0,6817 0,6782 114
2004 0,9047 0,6417 0,6685 141
2005 1,1439 1,0626 1,0415 148

Att göra en bedömning av vad som skillnaden mellan åren beror på är inte helt lätt. Det som 
kvoterna visar är en stigande trend med undantag för 2002 och viss stagnation 2004. Om vi skulle 
utgå från att marknaden ser ex-dividend dagen som den slutliga bekräftelsen på att utdelning 
kommer att betalas ut, skulle resultatet kunna tolkas enligt följande: 

Det skulle kunna vara en indikation på att det med åren sker en återhämtning i konjunkturen, 
efter den dipp som blev en följd av IT-krisen i slutet av 90-talet samt terrordåden i New York 
2001. 

Diagram 2 OMXSPI

Källa: Stockholmsbörsen

Som diagrammet ovan visar har det från och med mitten av 2002 varit en stigande trend i 
konjunkturen, vilket skulle kunna hänföras till resonemanget ovan. Med en starkare konjunktur 
ökar sannolikheten för att aviserad utdelning kommer att betalas ut, vilket gör att kvoterna 
närmar sig ett när marknaden bedömer att det är liten sannolikhet att utdelningen ska återkallas 
eller ändras. Det är dock endast i denna undersökning spekulationer och skulle behöva 
undersökas vidare med noggrannare beaktning av signalteorin. Dock är återigen frågan om 
marknaden ska reagera vid utdelningens annonsering eller vid den slutliga bekräftelsen på att 
utdelning kommer att betalas ut, alltså på ex-dividend dagen.
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3.5 Jämförelse och hänvisning till tidigare studier samt teorier

För att kunna göra en jämförelse med tidigare studier har vi i tabellen nedan sammanställt de 
kvotvärden som är jämförbara. Jämförelser med tidigare studier kommer först att göras gentemot 
amerikanska och sedan mot svenska studier pga att det finns nationella skillnader. Det bör 
påpekas att jämförelsen med svenska studier är mest relevant, eftersom skattelagar och 
utdelningsprocedurer är desamma mellan studierna, skillnaderna beror främst på olika 
skattesatser mellan de olika åren.    

Tabell 10 Jämförelse med tidigare studier

Amerikanska och svenska studier Ojusterad kvot Justerad kvot Claessons kvot
Elton & Gruber (1982) 0,777 0,787 -
Kalay (1982) 0,734 0,881 -
Claesson (1987) 0,972 0,960 0,984
De Ridder & Sörensson (1995) - 0,520 -
Vår studie (2006) 0,996 1,026 0,996

I jämförelse med de amerikanska studierna har vår justerade kvot det högsta värdet och några 
förklaringar till detta kommer att diskuteras nedan. 

Elton & Grubers amerikanska studie från 1982, som är den tidigaste studien i tabellen, får en 
justerad kvot som ligger strax under 0,8. Det finns flera olika förklaringar till varför detta värde 
skiljer sig från vårt. Deras studie undersöker den amerikanska marknaden där utdelningar sker 
kvartalsvis medan det i Sverige sker en gång per år, och i Sverige sammanfaller bolagsstämman
med cum-dividend dagen, vilket kan påverka handelsvolymen. Då bolagsstämman sammanfaller 
med den sista dagen med rätt till utdelning och då en omröstning på bolagsstämman kan vara 
utslagsgivande, borde således signaleffekten vara fördröjd till och med bolagsstämman i Sverige, 
vilket eventuellt kan ge en högre justerad kvot. En annan skillnad är att i vår studie är skatten på 
utdelning och kapitalvinst lika stor, vilket borde ge en högre kvot. 

Kalay som var kritisk till E & G kvoten på grund av att den inte tar hänsyn till kortsiktiga 
investeringar, skattebefriade investerare och transaktionskostnader fick ett något högre värde på 
den justerade kvoten. Även i jämförelse med Kalay har vår studie ett högre värde på denna kvot.  

När vi nu har tittat på skillnader gentemot amerikanska studier kommer vi att göra en jämförelse 
med svenska studier. Samtliga svenska studier beaktar A-listan på Stockholmsbörsen under olika 
perioder. 

I den studie som Claesson publicerade 1987 erhölls en justerad kvot som skiljer sig mycket lite 
från vår. Anledningen till detta kan eventuellt vara att beskattningen av utdelning och kapitalvinst 
är densamma. Claesson beräknar utöver den ojusterade och justerade kvoten även den mellan 
procentuellt kursfall (justerat för marknadens avkastning) och procentuellt utdelningsbelopp 
(direktavkastningen). Kvotens värde är 0,984, vilket antyder att det genomsnittliga kursfallet 
nästan är identiskt med utdelningen. I vår studie blir Claessons kvot 0,996, vilket är ett ännu 
bättre värde - det genomsnittliga kursfallet ligger än närmare utdelningssumman.

De Ridder och Sörensson gör i sin studie från 1995, en jämförelse mellan ex-dividend effekten 
före och efter skattereformen 1991. Den justerade kvoten de får fram är mycket lägre än både 
Claessons och vår egen, vilket kan bero på att dels beskattningen på utdelning och kapitalvinst 
inte var densamma och dels att den ekonomiska situationen i Sverige var sämre i början av 90-
talet. I vår resultatdel så ser vi att värdena för A- och O-listan under åren 2001 och 2002 är 
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relativt låga i jämförelse med senare år, vilket eventuellt kan bero på den svaga ekonomiska 
situationen under IT-krisen i slutet av 90-talet samt följderna av 11 september, 2001. Den 
ekonomiska situationen mellan 1992-1993 i Ridder & Sörenssons studie samt 2001-2002 i vår 
egen, skulle kunna vara en förklaring till de låga värdena på den justerade kvoten.

3.6 Slutsatser

Syftet med vår studie har varit att undersöka huruvida aktieprisfallet på ex-dividend dagen är lika 
stor som utdelningssumman. För att kunna göra detta har vi samlat in data från hela A- och O-
listan mellan åren 2001-2005. Med hjälp av dessa data kunde vi sedan beräkna olika kvoter som 
beaktar aktieprisfallet på ex-dividend dagen. De resultat vi har fått fram skiljer sig både mellan de 
olika listorna och mellan de olika åren. 

De börsnoterade bolagen (A-listan) som i vår studie utgör ca 40 % av det totala urvalet ger 
värden som visar att aktieprisfallet är nästan lika stort som utdelningssumman. Detta resultat 
skiljer sig kraftigt från de marknadsnoterade bolagen (O-listan) där kvoterna är mycket låga och 
förkastas efter hypotesprövningen. Att utifrån detta kunna dra några slutsatser om någondera av 
marknaderna är effektiv går inte. Det finns två motsägande tolkningar om huruvida den ena 
marknaden är mer effektiv än den andra. Den ena tolkningen är att marknaden för A-listan är 
mer effektiv eftersom prisfallet på ex-dividend dagen ligger närmre utdelningssumman, vilket 
beror på att ex-dividend dagen uppfattas som den dag då utdelningen fastställs. Den andra 
tolkningen är att O-listans marknad är mer effektiv, pga. att signaleffekten här är starkare 
eftersom marknaden inte ser ex-dividend dagen som den slutliga bekräftelsen. En förklaring till 
skillnaden mellan kvoterna för A- och O-listan skulle kunna vara att aktieägarna skiljer sig åt 
mellan marknaderna.

För A- och O-listan tillsammans får vi värden på kvoterna som ligger strax ovanför 0,6 men där 
den justerade kvoten förkastas. Detta skulle eventuellt kunna medföra att det finns möjligheter till 
spekulation kring ex-dividend dagen, under antagandet att marknaden betraktas som effektiv när 
ex-dividend dagen ses som den slutliga bekräftelsen på utdelning. När vi tittar närmare på A- och 
O-listan för varje år var för sig ser vi en tydlig tendens med stigande kvotvärden, med undantag 
för 2002 och en viss stagnation under 2004. Vad denna tendens skulle kunna bero på är svårt att 
avgöra men en förklaring kan vara den konjunkturella uppgången sedan IT-krisen och 
terrordådet den 11 september. En anledning till varför en konjunkturell uppgång skulle ge högre 
värden på kvoterna är att sannolikheten att utdelningen ändras eller dras tillbaka blir mindre.

Slutligen kan vi konstatera att utifrån de resultat vi har nått fram till går det inte att avgöra om 
marknaden är effektiv eller inte. Däremot har vi sett att även tidigare studier av bl.a. Claesson har 
fått värden för A-listan som mycket väl stämmer överens med våra, vilket kan tyda på att 
aktieprisfallet för börsnoterade bolag trots allt ligger närmre utdelningssumman än de 
marknadsnoterade. Även om det inte går att säga någonting om marknadens effektivitet så ser vi 
att det finns en ex-dividend effekt, men som skiljer sig mellan olika listor och år.

3.7 Reflektioner och förslag till fortsatta studier

Det finns många förslag till fortsatta studier varav ett är att undersöka hur signaleffekten kan 
tänkas påverka ex-dividend effekten när utdelningen annonseras för första gången. Utifrån denna 
undersökning skulle man sedan kunna diskutera om marknaden är effektiv i mellanstark form 
eller inte. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att undersöka om det finns någon skillnad 
mellan hur ex-dividend effekten påverkas av aktier med låg respektive hög utdelning och vad det 
skulle kunna bero på. Ytterliggare ett förslag är att undersöka om bolag med starka ägargrupper 
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eventuellt har ett aktieprisfall som ligger närmre utdelningsbeloppet. Det sista och mest aktuella 
förslaget är att undersöka aktieprisfall efter utdelning med den nya Nordiska börslistan.
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5 Bilaga

Olika ägargrupper i % av det totala börsvärdet44

Ägargrupper 1979 1985 2001
Hushåll 36 25 14*

Institutioner 49 58 51
Utländska ägare 4 8 35
Övriga 11 9 -
*Via fonder äger hushållen ytterliggare knappt tio procent av börsvärdet

Den ojusterade kvoten, A och O-listan 2001 

72

005,7
11368,0 

Z = -1,3770

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är mindre än –1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Marknaden skulle här kunna betraktas som effektiv.

Den justerade kvoten, A och O-listan 2001 

72

074,4
14482,0 

Z = -1,1493

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är mindre än –1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Marknaden skulle här kunna betraktas som effektiv.

Prisfall %/Direktavk., A och O-listan 2001 

72

074,4
14482,0 

Z = -1,1493

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är mindre än –1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Marknaden skulle här kunna betraktas som effektiv.

Den ojusterade kvoten, A och O-listan 2002 

118

181,3
16202,0 

Z = -1,2970

                                                
44 Aktieboken 2003/2004 s 37
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Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är mindre än –1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Marknaden skulle här kunna betraktas som effektiv.

Den justerade kvoten, A och O-listan 2002 

118

097,3
13623,0 

Z = -2,23674

Det innebär att testfunktionens värde faller utanför acceptansområdet och därmed förkastas 
nollhypotesen, i förmån för mothypotesen att aktiepriset inte faller lika mycket som utdelningen i 
kr. 

Prisfall %/Direktavk., A och O-listan 2002 

118

097,3
13623,0 

Z = -2,23674

Det innebär att testfunktionens värde faller utanför acceptansområdet och därmed förkastas 
nollhypotesen, i förmån för mothypotesen att aktiepriset inte faller lika mycket som utdelningen i 
kr. 

Den ojusterade kvoten, A och O-listan 2003 

114

742,2
18455,0 

Z = -0,6016

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är mindre än –1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Marknaden skulle här kunna betraktas som effektiv.

Den justerade kvoten, A och O-listan 2003 

114

246,2
16817,0 

Z = 1,5131

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är större än 1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Marknaden skulle kunna betraktas som effektiv.
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Prisfall %/Direktavk., A och O-listan 2003 

114

246,2
16782,0 

Z = -1,5298

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är mindre än –1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Marknaden skulle här kunna betraktas som effektiv.

Den ojusterade kvoten, A och O-listan 2004 

141

145,2
19047,0 

Z = -0,5276

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är mindre än –1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Marknaden skulle här kunna betraktas som effektiv.

Den justerade kvoten, A och O-listan 2004 

141

181,2
16417,0 

Z = -1,9510

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är mindre än –1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Eftersom värdet är så pass nära gränsen är det tveksamt om 
marknaden kan betraktas som effektiv.

Prisfall %/Direktavk., A och O-listan 2004 

141

157,2
16685,0 

Z = -1,8250

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är mindre än –1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Eftersom värdet är så pass nära gränsen är det tveksamt om 
marknaden kan betraktas som effektiv.

Den ojusterade kvoten, A och O-listan 2005 

148

323,2
1144,1 

Z = 0,7562
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Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte större än 1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Marknaden skulle här kunna betraktas som effektiv.

Den justerade kvoten, A och O-listan 2005 

148

844,1
1070,1 

Z = 0,4618

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är större än 1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Marknaden skulle här kunna betraktas som effektiv.

Prisfall %/Direktavk., A och O-listan 2005 

149

870,1
1041,1 

Z = 0,2676

Det innebär att testfunktionen är inom acceptansområdet eftersom det inte är större än 1,96. 
Nollhypotesen förkastas inte. Marknaden skulle här kunna betraktas som effektiv.


