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Sammanfattning 
När ett företag väljer att dela ut en del av vinsten till sina aktieägare i form av utdelningar bör 

aktiepriset på en effektiv marknad sjunka med utdelningsbeloppet då aktien handlas exklusive 

rätt till utdelning. Tidigare studier har däremot visat att aktiepriset i snitt sjunker med ett lägre 

belopp än utdelningen, något som benämns ex-dagseffekten. Tidigare studier har även 

argumenterat för olika teorier om varför ex-dagseffekten uppstår, och pekat på skillnad i 

beskattning av utdelning och kapitalvinst, eller kortsiktig handel hos investerare som 

förklarande orsaker. Denna studie undersöker ex-dagseffekten på Stockholmsbörsen genom en 

eventstudie som har genomförts för åren 2000–2018. Studien finner att det existerar en ex-

dagseffekt på Stockholmsbörsen under denna period och vidare att det finns ett positivt 

samband mellan företagsstorlek och prisfallskvot samt direktavkastning och prisfallskvot. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion  

Svenska företag uppskattas dela ut 226 miljarder kronor till sina aktieägare under 2019, vilket 

är nytt rekord på Stockholmsbörsen som har sett utdelningar från svenska företag stiga med 

cirka 10 procent per år sedan finanskrisen 2008 (Di, 2019). Företag står årligen inför valet om 

de ska dela ut en del av vinsten i form av utdelningar eller aktieåterköp eller om vinsten istället 

ska återinvesteras i företaget. I de fall företag väljer att göra en utdelning måste det först röstas 

igenom på bolagsstämman av aktieägarna. Om bolagsstämman accepterar den föreslagna 

utdelningen kommer aktien dagen efter beslutet handlas exklusive rätt till utdelning, vilket 

benämns som ex-dagen. Enligt Miller och Modigliani (1961) bör aktiekursen på ex-dagen falla 

motsvarande det belopp som delas ut till aktieägarna för att marknaden ska vara effektiv. Det 

innebär att den prisfallskvot som är förhållandet mellan storlek på utdelningen och prisfallet på 

ex-dagen, bör vara lika med ett. Flertalet studier har dock påvisat motsatsen, och visar att priset 

i realiteten inte faller med värdet på utdelningen och att prisfallskvoten således skiljer sig från 

ett, vilket i teorin motsäger Miller och Modiglianis (1961) effektiva marknadshypotes.  

 

En del av de studier som funnit en ex-dagseffekt har tagit fram olika orsaker till denna anomali 

på ex-dagen, av vilka Elton och Grubers (1970) teori om påverkan från skillnader i beskattning 

av utdelning och kapitalvinst ofta refereras till. Författarna menar att en lägre beskattning av 

exempelvis kapitalvinst leder till att investerare i mindre utsträckning vill ta del av utdelningar. 

Den här teorin benämns skattehypotesen och har legat till grund för flertalet vidare studier. En 

av dessa är De Ridder och Sörensson (1995), som undersöker Stockholmsbörsen perioden före 

och efter den svenska skattereformen 1991, som innebar att kapitalvinst och utdelningar 

beskattas lika. De finner i sin studie att en ex-dagseffekt fortfarande uppstår även efter 

skattereformen, vilket motsäger Elton och Grubers (1970) skattehypotes.  

 

En annan förklaring till ex-dagseffekten introducerades av Kalay (1982) och benämns den 

kortsiktiga handelshypotesen. Kalay (1982) menar att kortsiktiga investerare handlar i aktien 

under ex-dagen tills aktiepriset har sjunkit med hela utdelningsbeloppet. I de fall det finns 

transaktionskostnader på marknaden kommer aktiepriset enligt denna teori istället att falla med 

utdelningsbeloppet minus transaktionskostnader och det uppstår på det sättet en ex-dagseffekt. 

Lakonishok och Vermaelen (1983) studerar kanadensiska börsen och finner delvis stöd för 

denna teori genom att undersöka handelsvolymen kring ex-dagen. De finner en ökad 
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handelsvolym, och menar att en del av den ex-dagseffekt som uppstår motsvarar 

transaktionskostnaderna, men att det inte är tillräckligt för att förklara hela ex-dagseffekten. 

 

Flertalet studier har kunnat påvisa en ex-dagseffekt, men det finns även de studier som visar att 

denna effekt inte går att urskilja. En av dessa är Blandon, Blasco och Bosch (2011) som gör en 

undersökning likt De Ridder och Sörensson (1995), men inte finner någon ex-dagseffekt på den 

spanska aktiemarknaden efter skattereformen som innebar att kapitalvinst och utdelningar 

beskattas lika. Claesson (1987) undersöker Stockholmsbörsen under perioden 1978–1985 och 

finner där en alldeles för svag ex-dagseffekt för att kunna dra några generella slutsatser. 

 

1.2. Problemformulering 

Tidigare studier kring ex-dagseffekten kan inte uppvisa någon tydlig konsensus om att det finns 

en ex-dagseffekt eller varför den uppstår. Tydligt är att utdelningar som ersättning till 

aktieägarna har ökat i popularitet de senaste åren. Antalet företag som delat ut utdelningar har 

stigit från 76 företag år 2000 till 186 företag år 2018 på Stockholmsbörsen samtidigt som det 

totala utdelningsbeloppet har ökat med över 170 miljarder under samma period (Di, 2019). 

Detta gör det intressant att undersöka om det finns en ex-dagseffekt på Stockholmsbörsen under 

denna period samt om den har ändrats över tid. Vidare är det intressant att undersöka om nivån 

på direktavkastning eller företagsstorlek har en inverkan på denna effekt. Detta leder fram till 

följande frågeställningar: 

 

1. Har det funnits en ex-dagseffekt på Stockholmsbörsen under perioden 2000–2018? 

2. Vid förekomst av en ex-dagseffekt, kan den förklaras av företagsstorlek eller nivån på 

direktavkastningen? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns en ex-dagseffekt på Stockholmsbörsen under 

perioden 2000–2018, och om det vid förekomst av en ex-dagseffekt går att urskilja en skillnad 

mellan små och stora företag samt mellan företag med hög respektive låg direktavkastning.  
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2. Litteraturöversikt 

2.1. Den perfekta marknaden 

Enligt Miller och Modigliani (1961) ska det på en perfekt marknad inte finnas några 

transaktionskostnader för att köpa och sälja värdepapper. Alla investerare har tillgång till 

samma information och det finns inga skillnader i skatt på kapitalvinst och skatt på utdelningar. 

Vidare menar Miller och Modigliani (1961) att investerare alltid är rationella och vill maximera 

sin förmögenhet, men är indifferenta inför huruvida detta sker genom utbetalningar i form av 

utdelningar eller återköp, eller om det sker genom att värdepapperna ökar i värde. Sammantaget 

innebär detta att priset på värdepappret motsvarar all tillgänglig information på marknaden och 

det därför inte är möjligt att göra arbitrage (Miller och Modigliani, 1961). 

 

Fama (1970) delar upp den effektiva marknaden i tre olika nivåer baserat på mängden 

information som reflekteras i priset på värdepappret: 1) Svag marknadseffektivitet som innebär 

att all historisk information om värdepappret redan är prissatt. Om marknaden är effektiv i den 

svaga nivån är det inte möjligt att kontinuerligt göra överavkastning genom att studera tidigare 

kursrörelser (Fama, 1970). Priset kommer röra sig slumpmässigt och följa en random walk 

vilket gör att det inte går att urskilja något mönster från tidigare kursrörelser (Malkiel, 2003). 

2) Mellanstark marknadseffektivitet som kräver att priset inte enbart reflekterar historiska 

kursrörelser utan även kompletteras med övrig allmän och publicerad information, exempelvis 

kvartalsrapporter eller årsredovisningar. Detta medför ingen fördel i att förutsäga priset på 

värdepappret. Priset på värdepappret i den mellanstarka formen reflekterar således inte endast 

den historiska prisbildningen, utan även övrig information om företaget. Om marknaden är 

effektiv i den mellanstarka formen kommer priset på värdepappret justeras direkt när ny 

information blir tillgänglig på marknaden. 3) Stark marknadseffektivtet, där priset på 

värdepappret reflekterar all tillgänglig information om företaget samt den globala ekonomin. 

Marknadens aktörer har redan prissatt kurspåverkande information och därför kan inte ens 

insynsinformation hjälpa en investerare att överavkasta marknaden (Fama, 1970). 

 

Den effektiva marknadshypotesen har blivit alltmer ifrågasatt under 2000-talet och flera 

forskare har trott sig kunna bevisa att kursrörelser i viss mån är förutsägbara. Lo och Mackinlay 

(1999) finner att rörelserna i pris på aktier under korta perioder är positivt korrelerade i flertalet 

fall, vilket gör att de kan förkasta hypotesen om att aktier rör sig som random walks. Detta 

finner även Lo, Mamaysky, och Wang (2000) som i sin studie argumenterar för att teknisk 
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analys1 är möjlig genom att urskilja speciella mönster i rörelserna hos aktiekurserna som kan 

förutsäga framtida kursrörelser. Malkiel (2003) försvarar den effektiva marknadshypotesen 

genom att förklara att marknadspriset på ett värdepapper kortsiktigt inte alltid behöver vara fullt 

effektivt, men att priset på tillgången ur ett långsiktigt perspektiv alltid kommer att reflektera 

all tillgänglig information och vara effektiv i den starka formen. Vidare är Malkiel (2003) 

skeptiskt till att de förutsägbara mönster som tidigare studier påvisat i aktiekurser (Lou et al, 

2000) är tillräckligt robusta för att skapa lönsamma investeringsmöjligheter, samt efter att de 

har upptäckts och publicerats kommer de inte längre kunna användas för att genera en 

överavkastning.  

 

2.2. Skattehypotesen 

Trots Miller och Modiglianis (1961) teori om den effektiva marknaden har flertalet tidigare 

studier kunnat påvisa att det är möjligt för investerare att göra överavkastning på ex-dagen. 

Miller och Modigliani (1961) introducerade teorin om klienteleffekten, som innebär att ett 

företags aktiepris förändras baserat på investerares reaktioner på policyförändringar och 

förändringar i skatt. 

 

Elton och Gruber (1970) utvecklar Miller och Modiglianis (1961) teori om klienteleffekten och 

den effektiva marknaden genom att i sin studie utveckla en skattehypotes i form av en modell 

som kan härleda ex-dagseffekten till skatteskillnader och individers skattepreferens. Genom att 

ta hänsyn till olikheter i beskattning av kapitalvinst och utdelning, menar Elton och Gruber 

(1970) att teorin om klienteleffekten stämmer, och således orsaken till ex-dagseffekten. De 

utgår ifrån att en aktieägare alltid vill maximera sin inkomst och därmed väljer aktier utefter 

denna preferens. Om utdelningar beskattas högre än kapitalvinster bör en aktieägare med hög 

skattesats söka sig till aktier med låg direktavkastning och vice versa, vilket således betyder att 

förhållandet mellan kursfallet på ex-dagen och storleken på utdelningen kan förklaras av 

skattesatsen hos investerare. De formulerar hypotesen genom följande ekvation:  

 

 

 
 

                                                
1 Genom att utgå ifrån historisk kursutveckling och annan grafisk information för exempelvis aktier kan teknisk 
analys användas för att försöka förutsäga den framtida kursutvecklingen (Edwards et al, 2012). 
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𝑃" − 𝑃$
𝐷

=	
1 − 𝑡*
1 − 𝑡+

 

 

PB = Aktiekurs före ex-dagen 

PA = Aktiekurs på ex-dagen 

D = Utdelningsbelopp 

tD = Skattesats för kapitalvinst 

tC = Skattesats för utdelning 
 

I vänstra ledet i modellen subtraheras priset på aktien dagen före ex-dagen med priset på aktien 

på ex-dagen (-./-0
*

) för att sedan divideras med utdelningen. Högra ledet är skillnaden i 

beskattning mellan kapitalvinst och utdelning  (2/34
2/35

). 

 

Flertalet studier har tillämpat Elton och Grubers (1970) modell för att mäta ex-dagseffekten. 

Ett exempel är De Ridder och Sörensson (1995) som undersöker den svenska skattereformen 

som genomfördes 1991. Reformen innebar sänkt skatt på utdelningar, vilket betyder att 

kapitalvinst och utdelningar beskattas lika i Sverige från och med 1 januari 1991. De Ridder 

och Sörensson (1995) undersökte ex-dagseffekten perioden innan och efter skattereformen där 

de bland annat finner att reformen inte gav uttryck för några skillnader i beteendet kring ex-

dagen, och att en ex-dagseffekt går att urskilja under båda perioderna. Resultatet stöds även av 

Daunfeldt (2007) som gör en liknande studie och inte heller finner några bevis för att ex-

dagseffekten ska ha påverkats av skattereformen, utan finner en ex-dagseffekt under både 

perioderna.   

 

2.3. Den kortsiktiga handelshypotesen 

Kalay (1982) introducerar i sin studie en alternativ förklaring till ex-dagseffekten som benämns 

den kortsiktiga handelshypotesen. Den baseras på att den effekt som uppstår på ex-dagen inte 

nödvändigtvis behöver vara ett resultat av olika beskattning för kapitalvinst och utdelningar. 

Kalay (1982) menar istället att investerare på börsen handlar ned aktiekursen med 

utdelningsbeloppet under ex-dagen. På de flesta marknader tillkommer dock 

transaktionskostnader vid handel, vilket gör att aktiekursen handlas ned med 

utdelningsbeloppet minus transaktionskostnader och därför består den överavkastning som 

kvarstår av transaktionskostnader, vilket är orsaken till ex-dagseffekten. Detta skulle i praktiken 

innebära att det finns möjligheter till arbitrage på ex-dagen, om aktiekursfallet är mindre än 
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utdelningsbeloppet minus transaktionskostnader. Investerare kommer därför utnyttja denna 

anomali tills dess att aktiekursen har nått det pris som är i linje med den effektiva marknaden.  

 

Lakonishok och Vermaelen (1986) bekräftar den kortsiktiga handelshypotesen genom en 

undersökning av effekten från en skattereform på den kanadensiska marknaden. I studien 

påvisas en ökad handelsvolym kring ex-dagen, vilket leder till resonemanget att kortsiktiga 

investerare utnyttjar tillfälliga avvikelser från jämvikt på marknaden och att den kortsiktiga 

handelshypotesen kan vara en trolig orsak till en del av ex-dagseffekten. Även Dasilas (2009) 

finner stöd för den kortsiktiga handelshypotesen i sin studie på den grekiska marknaden. Dasilas 

(2009) påvisar att investerare utnyttjar, och lyckas med, möjligheten att göra arbitrage på ex-

dagen samtidigt som de undviker beskattning på både kapitalvinst och utdelningar. Vidare 

påvisas en abnormal handel samt ett positivt samband mellan avkastning och 

transaktionskostnader på ex-dagen. Dasilas (2009) menar därför, med stöd av Lakonishok och 

Vermaelen (1986), att den kortsiktiga handelshypotesen ligger bakom ex-dagseffekten. 

 

2.4. Tidigare studier med svagt eller inget stöd för ex-dagseffekten 

Ett antal studier som undersökt ex-dagseffekten har funnit inget eller mycket svagt stöd för 

denna anomali. Claesson (1987) undersöker ex-dagseffekten på den svenska marknaden, och 

finner att priset på ex-dagen faller med i genomsnitt 96% av värdet på utdelningen, vilket i 

studien anses vara ett alltför svagt resultat för att vara signifikant och det går därmed inte att 

dra några generella slutsatser om att en ex-dagseffekt existerar. Att priset på ex-dagen inte faller 

med 100 % av utdelningsbeloppet menar Claesson (1987) kan bero på att bolagsstämman sker 

dagen innan ex-dagen, vilket medför att positiva reaktioner från bolagsstämman kan visa sig i 

aktiekursen på ex-dagen och leda till något som kan uppfattas som en ex-dagseffekt. Vidare 

menar Claesson (1987) att bolagsstämman i sig är ett sätt att bekräfta att en utdelning faktiskt 

kommer att ske, vilket också kan leda till en positiv överreaktion. Detta är dock efterreaktioner 

som skulle återspeglas i priset iallafall, och inte en ex-dagseffekt som sådan (Claesson, 1987). 

 

En annan studie som är gjord på ex-dagseffekten, och som i ett första skede visar på en ex-

dagseffekt, är Franck och Jagannathans (1998) studie som är gjord på Hong Kong börsen. I 

Hong Kong existerar ingen beskattning på varken kapitalvinst eller utdelning, men författarna 

visar att det trots detta finns en ex-dagseffekt på Hong Kong börsen. Det ska dock visa sig i en 

senare studie, av Kadapakkam (2000), att denna ex-dagseffekt till stor del berodde på 

ineffektivitet i aktiehandeln på Hong Kong börsen, snarare än en faktiskt ex-dagseffekt. 
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Kadapakkam (2000) undersöker även i sin studie Hong Kong börsen åren efter att ett 

elektroniskt system införts, och finner då att en ex-dagseffekt visserligen fortfarande går att 

observera men att överavkastningen uppgår till endast 0,17 %, vilket anses vara ett för svagt 

resultat. Kadapakkams (2000) studie nämner dock likt Kalay (1982) och Lakonishok och 

Vermaelen (1986), att kortsiktiga investerare som är ute efter att utnyttja arbitragemöjligheter 

på börsen handlar tills dess att ex-dagseffekten och möjlighet till överavkastning är utraderad. 

 

Blandon, Blasco och Boschs (2011) studie är i linje med Kadapakkams studie (2000) om ex-

dagseffekten, där författarna undersöker ex-dagseffekten på spanska börsen efter 2006 då den 

spanska skattereformen om lika skattesats för kapitalvinster och utdelningar fastslogs. 

Författarna finner ingen ex-dagseffekt och förklarar detta genom att peka på att beskattningen 

är densamma. De menar att det enligt tidigare studier kan ha funnits en ex-dagseffekt innan 

skattereformen 2006, vilket då skulle betyda att Elton och Grubers (1970) skattehypotes 

stämmer, men att denna effekt nu är helt utraderad efter skattereformen (Blandon et al, 2011). 

 

Tidigare studier har funnit motsägande resultat gällande ex-dagseffekten. I denna studie ställs 

nedan hypotes upp för att undersöka om prisfallskvoten är skild från ett och om det således 

finns någon ex-dagseffekt på Stockholmsbörsen:  
 

Hypotes 1: Prisfallskvoten är skild från ett 

 

2.5. Företagsstorlek 

Tidigare studier som gjorts på ex-dagseffekten har studerat hela marknader. Då likviditeten 

naturligt kan tänkas vara större hos stora företag på grund av mer bevakning samt större 

kännedom hos investerare, kan det med beaktning av Famas (1970) teori om olika stadier av en 

effektiv marknad vara intressant att undersöka om det går att observera en skillnad i effektivitet 

mellan grupper av stora och små företag. Tidigare studier har funnit att aktier som täcks av få 

analytiker och som sällan får mediautrymme har en avkastning högre än aktier som täcks av 

fler analytiker och får mer mediautrymme. Fang och Peress (2009) visar i sin studie att en 

portfölj med aktier som har mindre mediautrymme överavkastar en portfölj med mer 

mediautrymme med 3 % per år. Resultatet i denna studie indikerar att större företag är mer 

effektiva än små företag, eftersom det på en effektiv marknad inte är möjligt att överavkasta 

marknaden. Fang och Peress (2009) pekar på att detta kan bero på att likviditeten hos små 

företag är mindre vilket gör aktien mindre effektiv, alternativt att den bristfälliga informationen 
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hos små företag gör att dessa måste erbjuda högre avkastning för att kompensera för denna 

informationsasymmetri. Denna ineffektivitet i marknaden gör det intressant att undersöka om 

företagsstorlek kan ha en inverkan på prisfallskvoten på ex-dagen, och det leder till följande 

hypotes:   
 

Hypotes 2: Prisfallskvot för stora företag är samma som prisfallskvot för små företag 

 

2.6. Direktavkastning 

Den utdelning per aktie som ett företag väljer att dela ut dividerat med aktiekursen ger aktiens 

direktavkastning. Flertalet studier har undersökt om denna direktavkastning är korrelerad med 

ex-dagseffekten. De Ridder och Sörensson (1995) visar i sin studie att ex-dagseffekten för 

aktier med låg direktavkastning, i genomsnitt en procent, är betydligt högre än för aktier med 

hög direktavkastning. Aktier med låg direktavkastning har en prisfallskvot på 0.36. För aktier 

med hög direktavkastning, i genomsnitt sju procent, är prisfallskvoten 0.73. Studien indikerar 

därför att det finns en positiv korrelation mellan direktavkastning och prisfallskvot (De Ridder 

och Sörensson, 1995). Detta samband stöds även av Daunfeldt (2007) och Lakonishok och 

Vermaelen (1986) samt en studie gjord av Lasfer (1995), som finner en positiv korrelation 

mellan direktavkastningen och prisfallskvoten på ex-dagen. 

 

För att undersöka om det föreligger en korrelation mellan direktavkastning och prisfallskvot, 

ställs följande hypotes upp: 
 

Hypotes 3: Prisfallskvot för företag med hög direktavkastning är samma som 

prisfallskvot för företag med låg direktavkastning 

 

3. Metod 

3.1. Val av metod 

För att undersöka om det har finns en ex-dagseffekt på Stockholmsbörsen mellan 2000–2018 

har en eventstudie genomförts. Antalet år har valts för att få en så representativ bild som möjligt, 

och sammantaget finns 2,174 observationer med i studien, vilket anses tillräckligt för att 

undersöka om resultaten i studien är signifikanta. Utgångspunkten för denna studie är 

MacKinlay’s (1997) artikel om hur en eventstudie bör genomföras. Först måste ett eventfönster 

bestämmas, vilket i denna studie är dag -1 före ex-dagen samt ex-dagen. Då syftet är att 

undersöka och isolera effekten på själva ex-dagen är det i denna studie inte relevant att ha ett 
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bredare eventfönster. Steg två i en eventstudie är att bestämma urvalet av den population som 

ska undersökas (MacKinlay, 1997). I denna studie är det alla bolag som varit noterade på 

Nasdaq Stockholm mellan 2000–2018 och som delar ut utdelning. 

 

Prisfallskvoten för dessa bolag räknas ut enligt Elton och Grubers (1970) modell som också 

representerar deras skattehypotes. Modellen har tillämpats av bl.a. De Ridder och Sörensson 

(1995) samt är omnämnd och använd i flertalet tidigare studier (Claesson, 1987) och anses 

därför vara en tillförlitlig modell för att mäta ex-dagseffekten: 
 

 
-./-0
*

= 	 2/34
2/35

 

 

PB = Aktiekurs före ex-dagen 

PA = Aktiekurs på ex-dagen 

D = Utdelningsbelopp 

tD = Skattesats för kapitalvinst 

tC = Skattesats för utdelning 
 

I denna studie tillämpas modellen så att stängningskurs för aktien dagen före ex-dagen 

subtraheras med priset på aktien vid stängning på ex-dagen för att sedan divideras med 

utdelningen (-./-0
*

). Att använda stängningskursen vid mätningen av ex-dagseffekten är i linje 

med en studie gjord av Foster och Vickrey’s (1978). Genom att använda stängningskurs istället 

för öppningskurs på ex-dagen tas enligt Vickrey och Foster (1978) möjligheten bort för att 

marknaden inte skulle ha hunnit anpassa sig över natten till det nya priset. Då skatten för 

kapitalvinst och utdelning är densamma i Sverige sedan 1991 (De Ridder och Sörensson, 1995) 

blir högerledet i ekvationen istället lika med ett. Således kan ex-dagseffekten för tidsperioden i 

denna studie mätas genom följande förenklade modell av Elton och Grubers (1970) 

skattehypotes: 
 

 
-./-0
*

= 	1 

 

PB = Aktiekurs vid stängning dagen före ex-dagen 

PA = Aktiekurs vid stängning på ex-dagen 

D = Utdelningsbelopp 
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Om vänsterledet är skilt från ett kan det urskiljas en ex-dagseffekt. Resultatens signifikans 

kontrolleras genom t-test. För att undersöka förklaringsgraden av företagsstorlek och 

direktavkastning på prisfallskvoten har regressionsanalyser genomförts.  

 

3.2. Datainsamling 

Data över bolagen på Stockholmsbörsen mellan 2000–2018 har erhållits från Thomson Reuters 

programvara Eikon, vilket är en elektronisk databas som tillhandahåller en stor mängd 

information om börsnoterade företag. Data som hämtats inkluderar: Utdelning, datum för ex-

dagen, stängningskurs dagen innan ex-dagen, stängningskurs på ex-dagen och totalt antal 

utestående aktier på ex-dagen. Eftersom denna studie sträcker sig över en längre tidsperiod har 

aktiekurser och utdelningsbelopp justerats för aktiesplittar och nyemissioner. För att säkerställa 

att datan stämmer har manuella stickprov tagits för alla år, där den hämtade datan jämförts med 

årsredovisningar och protokoll från bolagsstämmor.  

 

3.3. Avgränsning och bortfall av data 

Endast aktier som har delat ut utdelning mellan 2000–2018 finns med i studien. I flera fall har 

företag både A- och B aktier som handlas på marknaden, och i dessa fall har A-aktier 

exkluderats eftersom dessa i de flesta fall är mindre likvida än B-aktier. Under vissa år har 

företag delat ut utdelning vid två olika tillfällen, och i dessa fall har den andra utdelningen på 

året exkluderats. Aktier som handlas med en direktavkastning på över 10 % har exkluderats för 

att undvika att bolagsspecifika faktorer kan påverka prisfallskvoten. Likt De Ridder och 

Sörensson (1995) har även 5 % av företagen med högst prisfallskvot exkluderats och likaså 5 

% av företagen med lägst prisfallskvot. Detta för att vid undvika outliers som kan ge avvikande 

resultat. 

 

3.4. Deskriptiv statistik 

Tabell 1 visar deskriptiv statistik över åren 2000–2018. För varje enskilt år redovisas antalet 

ex-dagar, medelvärde för stängningskurs före ex-dagen (PB), medelvärde för stängningskurs på 

ex-dagen (PA), medelvärde för utdelningsbelopp (D), andel av populationen i procent samt 

kumulativ andel av populationen i procent. Totalt antal observationer uppgick till 2,174. Priser 

redovisas i SEK.  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik för åren 2000–2018. 

År 
Antal  

ex-dagar PB PA D Andel (%) 
Kumulativ 
andel (%) 

2000 76 136,9 135,1 4,0 3 3 

2001 78 87,3 84,9 4,1 4 7 

2002 68 50,6 49,6 1,7 3 10 

2003 73 34,4 33,2 1,4 4 14 

2004 77 47,6 46,4 1,5 3 17 

2005 83 59,0 57,3 2,4 4 21 

2006 95 92,4 90,0 2,7 4 25 

2007 109 107,3 104,9 4,0 5 30 

2008 111 75,4 72,8 3,2 5 35 

2009 105 52,1 50,6 2,4 5 40 

2010 110 76,0 73,6 2,5 5 45 

2011 126 81,1 78,9 2,6 6 51 

2012 132 71,5 69,1 2,8 6 57 

2013 130 77,6 75,1 2,9 6 63 

2014 125 101,2 98,7 3,2 6 69 

2015 148 112,8 109,9 3,2 7 76 

2016 165 105,9 102,7 3,5 7 83 

2017 176 128,7 125,9 3,6 8 91 

2018 186 133,6 130,6 3,7 9 100 

2000–2018 2,174 91,3 89,0 3,0 100 100 
 

Tabell 1 visar att antalet företag som delar ut utdelningar har ökat från 76 stycken år 2000 till 

186 stycken år 2018. Utdelningsbeloppet varierade betydligt mer under perioden 2000–2010 

men har sedan dess stadigt ökat till att vara i genomsnitt 3,7 SEK år 2018. 

 

3.5. Företagsstorlek 

Företagen delas in i grupper beroende på storlek som mäts i marknadsvärde. Marknadsvärdet 

beräknas genom att ta antalet utelöpande aktier på ex-dagen och multiplicera med 

stängningskursen dagen före ex-dagen. För varje enskilt år är företagen indelade i grupper där 

stora företag motsvarar de största 30 % av företagen och små företag de minsta 30 %. På detta 

sätt kan skillnader i ex-dagseffekt med avseende på företagsstorlek enklare jämföras mellan 

grupperna. Efter att datan är sammanställd och filtrerad i Excel har Data Analysis funktionen 
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använts för att genomföra t-tester. Marknadsvärdet har sedan logaritmerats för att bli mer 

normalfördelad inför regressionsanalysen. 

 

3.6. Direktavkastning 

Företagens direktavkastning beräknas genom att dividera utdelningen med aktiens 

stängningskurs dagen innan ex-dagen. Företag med en direktavkastning på över 10 % har 

exkluderats. Företagen delas sedan upp i grupper med avseende på nivån på direktavkastning, 

där 30 % av företagen med högst direktavkastning ingår i gruppen högsta och de 30 % med 

lägst direktavkastning ingår i gruppen lägsta. Efter att ha sammanställt och filtrerat all data har 

Data Analysis-funktionen i Excel använts för att genomföra t-tester. 

 

3.7. Hypotesprövning 

Statistisk hypotesprövning innebär att med hjälp av information från ett slumpmässigt urval 

bedöma och pröva hypoteser för en specifik population. Vid hypotesprövning behöver det 

slumpmässiga urvalet som valts vara approximativt normalfördelat. I denna studie observeras 

mellan 68 till 186 observationer per år vilket anses vara normalfördelat enligt centrala 

gränsvärdessatsen. Vid hypotesprövning formuleras först en nollhypotes (H0) och sedan en 

mothypotes (H1). Genom prövning av H0 så accepteras eller förkastas nollhypotesen. Vid all 

hypotesprövning är det upp till utövaren av testet att själv bestämma risken för att nollhypotesen 

förkastas trots att den är sann. Risken benämns signifikansnivå och värden som kommer 

användas i denna studie är 0,1 %, 1 % och 5 %. Vid en signifikansnivå på 0,1 % betyder det att 

de finns 0,1 % risk att nollhypotesen förkastas trots att den är sann (Körner och Wahlgren, 

2015). Då prisfallskvoten kan resultera i ett värde som är både större och mindre än ett utförs 

ett tvåsidigt t-test, som tar hänsyn till båda möjligheterna. Följande hypotesprövningar har 

genomförts: 

 
3.7.1. Hypotes 1: Prisfallskvot 
 

H0:	-./-0*
= 	1 

H1: -./-0*
≠ 	1 

 

Den första hypotesprövningen undersöker om det finns en ex-dagseffekt. Om medelvärdet på 

prisfallskvoten är ett accepteras H0 och det råder ingen ex-dagseffekt. Om prisfallskvoten är 

lägre eller högre än ett förkastas H0 och det finns en ex-dagseffekt. 
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3.7.2. Hypotes 2: Företagsstorlek 
 

H0: -./-0* 7389:	;ö9=3:>
= -./-0

* 7?å	;ö9=3:>
 

H1: -./-0* 7389:	;ö9=3:>
≠ 	 -./-0

* 7?å	;ö9=3:>
 

 

Den andra hypotesprövningen undersöker skillnad i ex-dagseffekt mellan stora och små företag. 

Om medelvärdet på prisfallskvoten mellan de båda grupperna är densamma accepteras H0. Om 

det finns en skillnad i medelvärde på prisfallskvoten mellan stora och små företag förkastas H0 

och H1 accepteras, vilket innebär att det finns en skillnad i ex-dagseffekt mellan dessa två 

grupper.  

 

3.7.3. Hypotes 3: Direktavkastning 
 

H0: -./-0* Aö>	BC9=D3:ED:73FCF>
= 	 -./-0

* Gå>	BC9=D3:ED:73FCF>
 

H1: -./-0* Aö>	BC9=D3:ED:73FCF>
≠ 	 -./-0

* Gå>	BC9=D3:ED:73FCF>
 

 

I den tredje hypotesprövningen undersöks ex-dagseffekten mellan grupper med hög 

direktavkastning och grupper med låg direktavkastning. Om medelvärdet på prisfallskvoten för 

företag med hög direktavkastning är densamma som för företag med låg direktavkastning 

accepteras H0. Om det finns en skillnad mellan dessa grupper förkastas H0 och H1 accepteras, 

vilket innebär att det finns en skillnad i ex-dagseffekt mellan dessa grupper.  

 

3.8. Regressionsanalys 

Vid utförandet av en regressionsanalys är syftet att undersöka sambandet mellan en beroende 

variabel och en eller flera oberoende variabler. En oberoende variabel antas ha en 

förklaringsgrad på den beroende variabeln, och desto större förklaringsgrad desto mer förklarar 

den oberoende variabeln den beroende (Körner och Wahlgren 2012). I denna studie är den 

beroende variabeln den prisfallskvot som observeras för företagen i studien under perioden 

2000–2018. De oberoende variablerna är företagsstorlek och direktavkastning. Ekvationen som 

används för att få fram det linjära sambandet mellan dessa variabler är:  
 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽L + 𝜀C,3 
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Där Y representerar den beroende variabeln, 𝛼 representerar interceptet, 𝛽L representerar 

regressionskoefficient för den oberoende variabeln och 𝜀C,3 representerar feltermen. 

Förklaringsgraden som anges representerar hur väl variationen i den oberoende variabeln 

förklarar variationen i den beroende variabeln (Körner och Wahlgren, 2012). När en 

regressionsanalys genomförs är det enligt Asteriou och Hall (2016) viktigt att undersöka om 

variansen i feltermerna inte är konstant, vilket skulle kunna innebära att det råder 

heteroskedasticitet. Det betyder att om värdet på den oberoende variabeln ökar så ökar även 

den oförklarade variationen i den beroende variabeln, vilket försvårar tolkningen av 

regressionsanalysen. En av anledningarna som kan föranleda heteroskedasticitet är att det finns 

en oberoende variabel som påverkar den beroende variabeln, men som inte finns med i 

regressionsanalysen. Därför är undersökningen av heteroskedasticitet ett sätt att utesluta att 

någon viktig variabel missats. Motsatsen till heteroskedasticitet är homoskedasticitet vilket 

innebär att spridningen är jämn och regressionen antas vara förklarande (Asteriou och Hall, 

2016). För att få observationerna mer normalfördelade har marknadsvärdet logaritmerats vilket 

är vanligt förekommande vid regressionsanalyser. I denna studie genomförs två separata 

regressionsanalyser, och nedan redovisas spridningsdiagrammen för observationerna (figur 1 

och 2) för att undersöka spridningen och därav heteroskedasticitet. 
 

Figur 1. Spridningsdiagram, prisfallskvot och företagsstorlek 

 
Logaritmerat marknadsvärde (Mkr) 
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Figur 2. Spridningsdiagram, prisfallskvot och direktavkastning 

 
Direktavkastning 

 

I figurerna ovan går det inte att tydligt urskilja om variansen skulle öka eller minska i den 

beroende variabeln (prisfallskvot) när värdena på de oberoende variablerna ändras. Variansen 

anses istället vara jämnt fördelad, vilket innebär att kriteriet för homoskedasticitet är uppfyllt 

och det är möjligt att utföra regressionsanalyserna. Figurerna visar dock att observationerna har 

en betydande spridning vilket kommer att påverka förklaringsgraden negativt. Observationerna 

har därför delats upp i 20 olika portföljer, för att kunna göra två nya regressioner med högre 

förklaringsvärde.  Anledningen till att 20 portföljer valts är för att det anses vara ett tillräckligt 

stort antal portföljer som inte gör att förklaringsgraden blir missvisande. Då studien har 2,174 

observationer är det svårt att få ett jämnt antal observationer i varje portfölj. Därav har de 14 

första portföljerna 109 observationer i varje portfölj och de återstående 6 portföljerna har 108 

observationer. I den första regressionsanalysen gällande företagsstorlek är portföljerna indelade 

efter storlek där portfölj ett är de 109 stycken företag med högst marknadsvärde och portfölj 20 

de 108 stycken företag med lägst marknadsvärde. I regressionsanalys två, gällande 

direktavkastning, har samma indelning av portföljer gjorts. Medelvärdet på prisfallskvoten för 

respektive portfölj har sedan legat till grund för regressionsanalysen, där prisfallkvot är den 

beroende variabeln och medelvärdet för företagsstorlek/direktavkastning är den oberoende 

variabeln. 
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3.9. Diskussion om metod och validitet 

Metoden att använda stängningskurs på ex-dagen är välbeprövad och har använts flitigt i 

tidigare studier, och bekräftas av Vickrey och Fosters (1978) tillvägagångssätt. Flertalet tidigare 

studier har däremot använt öppningskursen på ex-dagen, vilket skulle kunna vara en kritik mot 

denna studie. Om det funnits möjlighet att utöka tiden hade det varit önskvärt att 

marknadsjustera aktiepriset på ex-dagen för att ännu tydligare isolera effekten på ex-dagen 

genom att ta hänsyn till rörelser på marknaden. Påverkan från dessa marknadsrörelser anses 

dock vara liten och därav borde resultatet i studien inte ändras nämnvärt.  

 

I denna studie undersöks en lång tidsperiod mellan åren 2000–2018. Eftersom antalet företag 

som delar ut utdelningar för varje år varierar är det svårt att få jämnt ett antal observationer 

fördelat årsvis vilket hade varit önskvärt för att kunna göra en mer rättvis jämförelse mellan 

åren. Urvalet är dock stort sett över hela perioden, med 2,174 observationer, vilket ökar validitet 

i resultatet och underlättar analysen där mer generella slutsatser kan dras.  

 

4. Resultat och analys 

4.1 Prisfallskvot 

Första hypotestestet syftar till att klargöra om det existerar en ex-dagseffekt på 

Stockholmsbörsen. Resultatet från t-testet presenteras i Tabell 2. Tabellen visar antalet 

observationer samt medelvärde (Medel), standardavvikelse (St.av.), median samt t-värde för 

prisfallskvoten under perioden 2000–2018. Totalt antal observationer uppgick till 2,174. 
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Tabell 2. Prisfallskvot för åren 2000–2018. 

År Medel (St. av.) Median 

2000 0,77 (1,31) 0,70 

2001 0,48*** (0,96) 0,44 

2002 0,54*** (0,71) 0,58 

2003 0,63*** (0,60) 0,58 

2004 0,66*** (0,79) 0,60 

2005 0,84*** (0,55) 0,89 

2006 0,79*** (0,59) 0,80 

2007 0,53*** (0,74) 0,52 

2008 0,69*** (0,44) 0,70 

2009 0,54*** (0,60) 0,61 

2010 0,89 (0,85) 0,95 

2011 0,80*** (0,46) 0,80 

2012 0,74*** (0,55) 0,79 

2013 0,78*** (0,56) 0,87 

2014 0,67*** (0,58) 0,80 

2015 0,89* (0,72) 0,98 

2016 0,76*** (0,74) 0,91 

2017 0,78*** (0,53) 0,88 

2018 0,75*** (0,62) 0,81 

2000–2018 0,73*** (0,68) 0,80 

***signifikant på 0,1 % nivå,  

**signifikant på 1 % nivå 

*signifikant på 5 % nivå 

 

Medelvärdet på prisfallskvoten för åren 2000–2018 är 0,73, vilket innebär att aktiepriset i 

genomsnitt sjunker med 73 % av utdelningsbeloppet på ex-dagen. Förutom 2000, 2010 och 

2015 är samtliga år signifikanta på 0,1 % nivå. Resultatet visar att prisfallskvoten är skild från 

ett sett över hela perioden vilket resulterar i att nollhypotesen förkastas och mothypotesen 

accepteras. 
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4.1.1. Analys av prisfallskvot 

Enligt Miller och Modigliani (1961) är det inte möjligt att göra arbitrage på en effektiv marknad. 

Därav ska prisfallskvoten vara lika med ett för att den ska reflektera en effektiv marknad på ex-

dagen. Detta innebär att priset sjunker med utdelningsbeloppet på ex-dagen, förutsatt att all 

information finns tillgänglig och representeras i aktiepriset (Miller och Modigliani, 1961). I de 

fall prisfallskvoten är skild från ett, tyder detta på att marknaden inte är effektiv alternativt att 

den skillnad som finns bör motsvara transaktionskostnader eller skatteskillnader.  

 

Resultatet i denna studie visar ett medelvärde för prisfallskvoten på 0,73 för åren 2000–2018, 

med en signifikans på 0,1 % nivå (se tabell 2), vilket betyder att det existerar en ex-dagseffekt 

på Stockholmsbörsen. Prisfallskvoten skiljer sig från De Ridder och Sörensson studie (1995) 

som finner en större ex-dagseffekt med en prisfallskvot på 0,52. Tydligt är dock att båda 

studierna kan uppvisa att det finns en ex-dagseffekt på Stockholmsbörsen. Dessa studier 

motsäger därmed Elton och Grubers (1970) skattehypotes, då skatten är lika för kapitalvinst 

och utdelningar för samtliga år, och ex-dagseffekten således inte kan bero på skillnader i 

beskattning. På grund av tidsbrist och svårigheten i att mäta transaktionskostnader, kan denna 

studie inte tydligt utesluta att ex-dagseffekten uppstår i linje med den kortsiktiga 

handelshypotesen, där transaktionskostnader förklarar den effekt som uppstår. Resultatet är 

dock så signifikant skilt från ett att det blir svårt att endast förklara denna ex-dagseffekt som ett 

resultat av transaktionskostnader. Resultatet motsäger också teorin om random walks (Fama, 

1970), då en prisfallskvot under ett har påträffats för samtliga år. Det genomsnittliga 

medelvärdet på prisfallskvoten varierar mellan 0,48–0,89 över en tidsperiod om 19 år, vilket 

kan anses vara ett tydligt mönster och därför Famas (1970) teori förkastas enligt denna studie.  

 

I tabellen observeras också att prisfallkvoten är låg precis efter en tid av turbulens på den 

globala finansmarknaden. År 2000 inträffade vad som benämns IT-bubblan, något som 

orsakade en kraftig nedgång på världens börser. I denna studie observeras för två år efter, år 

2001–2002, en prisfallskvot på 0,48 respektive 0,54. Liknande mönster går att observera år 

2008 och 2009, vilket är åren efter en av vår tids värsta finanskriser. Under dessa år observeras 

prisfallskvoter på 0,69 respektive 0,54. För att vidare undersöka effekten av finanskriserna har 

en regressionsanalys utförts med åren 2001–2002 och 2008–2009 som dummyvariabler. 

Regressionen ger en koefficient på -0,20 för 2001–2002 och -0,12 för 2008–2009, på en 

signifikansnivå om 0,1 % vardera vilket betyder att dessa år är negativt korrelerade med 

prisfallskvoten. Därför kan det med statistisk signifikans konstateras att prisfallskvoten 
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påverkas av en finanskris, och resulterar i en större ex-dagseffekt. En orsak till detta skulle 

kunna vara att investerare blir mer försiktiga efter en tid av finansiella svårigheter och således 

inte handlar lika mycket på börsen. Enligt Kalay (1982) föranleder en mindre effektiv handel 

en lägre prisfallskvot, vilket kan förklara detta samband. 

 

Sammanfattningsvis indikerar resultatet i denna studie att Stockholmbörsen inte är effektiv 

under ex-dagen enligt Miller och Modiglianis (1961) teori om den effektiva marknaden, då det 

tydligt går att observera en ex-dagseffekt för den undersökta perioden. 

 

4.2. Företagsstorlek 

Det andra hypotestestet syftar till att klargöra om det finns en skillnad i prisfallskvot hos stora 

respektive små företag. Resultatet visar att prisfallskvoten har förändrats under perioden 2000–

2018 efter att företagen har delats in i grupper med hänsyn till företagsstorlek2. I figur 3 

illustreras prisfallskvoten på y-axeln och år på x-axeln, den heldragna svarta linjen illustrerar 

prisfallskvoten för stora företag och den streckade grå linjen illustrerar prisfallskvoten för små 

företag. 
 

Figur 3. Prisfallskvot med avseende på företagsstorlek under perioden 2000–2018 

 
 

Resultatet visar att gruppen med störst marknadsvärde har en prisfallskvot som ligger närmare 

ett jämfört med gruppen med lägst marknadsvärde, bortsett från år 2017. Prisfallskvoten för 

båda grupperna är signifikant skild från ett med ett t-värde för små företag på -14.44 och för 
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stora företag på -6,56. Resultatet visar att det har funnits en ex-dagseffekt på Stockholmsbörsen 

mellan 2000–2018 för båda grupperna och är statistisk signifikant på 0,1 % nivå. Stora företag 

har sedan 2011 haft en prisfallskvot på strax över 0,8, 2017 exkluderat. Små företag har haft en 

prisfallskvot kring 0,6 men har sedan 2017 stigit till strax över 0,8. En univariat analys av 

grupperna visar att det finns en statistiskt signifikant skillnad i prisfallskvot mellan små och 

stora företag med ett t-värde på 6,48, och således 0,1 % signifikansnivå. Detta gör att vi 

förkastar nollhypotesen och mothypotesen accepteras. 

 

4.2.1. Regressionsanalys 

Efter att urvalet blivit indelat i 20 olika portföljer med avseende på företagsstorlek har en 

regressionsanalys genomförts (figur 4)3. På y-axeln redovisas prisfallskvoten och på x-axeln 

redovisas det logaritmerade marknadsvärdet. Punkterna representerar de 20 uppdelade 

portföljerna där punkten längst till vänster på x-axeln är portföljen med företagen som har lägst 

marknadsvärde och punkten längst till höger är portföljen med företagen som har högst 

marknadsvärde. Den gråa linjen representerar regressionslinjen för portföljerna. 
 

Figur 4. Regression 1, prisfallskvot och företagsstorlek indelat i 20 portföljer 
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Regressionsekvationen får följande utseende: 
 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 = 0,18 + (0,04 ∗ ln(𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘)) + 𝜀C,3 
 

Utfallet av regressionen presenteras i tabell 3. Kolumn (1) representerar koefficienten för 

variabeln med standardfelet inom parantes. 
 

Tabell 3. Prisfallskvot och företagsstorlek 

 (1) 
Prisfallskvot 0,18*** 
 (0,09) 
Företagsstorlek 0,04*** 
 (0,01) 
Observationer 20 
Standardfel (0,06) 
R2 0,67 
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001 

 

Förklaringsgraden för variabeln företagsstorlek på variabeln prisfallskvot är högt på 67 % och 

signifikant på 0,1 %. Punkterna visar en tydlig tendens till en högre prisfallskvot desto högre 

marknadsvärde portföljen har.  

 

4.2.2. Analys av företagsstorlek 

Resultatet visar tydligt att stora företag har en prisfallskvot närmare ett för samtliga år, 2017 

exkluderat (se figur 4). För endast tre år mellan perioden 2000–2018 går det att statistiskt 

säkerställa att prisfallskvoten är skild från ett för stora företag. Motsvarande siffra för samma 

period hos små företag är 13 år. Detta indikerar att marknaden är mer effektiv för företag som 

med ett större marknadsvärde. Den utförda regressionsanalysen bekräftar denna observation 

och visar ett positivt samband mellan företagsstorlek och prisfallskvot med en signifikansnivå 

på 0,1 % samt en hög förklaringsgrad på 67 %.  

 

En förklaring till att ex-dagseffekten minskar och att prisfallskvoten ökar för stora företag kan 

vara att större företag är mer likvida än mindre företag och därav kan skillnaden bero på en 

marknadsimperfektion. Denna marknadsimperfektion resulterar i att aktiekursen hos mindre 

företag inte hinner justeras i samma takt som hos större företag, eftersom en aktie som är väldigt 

likvid gör det enklare för en investerare att köpa och sälja aktien. Detta borde leda till att 

prisfallskvoten kommer vara närmare ett för stora företag jämfört med mindre företag som inte 
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är lika likvida. En annan förklaring är att stora företag i många fall uppmärksammas av fler 

investerare och täcks av fler analytiker. Detta leder till informationsasymmetri mellan stora och 

små företag där investerare har tillgång till mer information gällande de stora företagen jämfört 

med små, vilket också bekräftar Fang och Peress (2009) studie gällande mediabevakning av 

stora och små företag. Enligt Miller och Modigliani (1961) är ett av kriterierna att samtliga 

investerare har tillgång till samma information på en perfekt marknad. Om det råder 

informationsasymmetri mellan stora och små företag på Stockholmsbörsen skulle detta kunna 

föranleda den marknadsineffektivitet som observeras i resultatet.  

 

4.3. Direktavkastning 

Det tredje hypotestestet syftar till att klargöra om det finns en skillnad i prisfallskvot mellan 

företag med hög respektive låg direktavkastning. Figur 5 visar prisfallskvoten för företagen 

indelade i grupper efter nivå på direktavkastning4. Hög motsvarar den grupp med företag som 

har högst direktavkastning och illustreras av den svarta linjen. Låg är den grupp med företag 

som har lägst direktavkastning och illustreras av den grå streckiga linjen. Prisfallskvoten 

illustreras på y-axeln och år på x-axeln. 
 

Figur 5. Prisfallskvot med hänsyn till direktavkastning under perioden 2000–2018 

 
 

Resultatet visar att gruppen Högs direktavkastning har en prisfallskvot som ligger närmare ett 

än gruppen Lågs, bortsett från 2011 och 2015 (figur 5). Prisfallskvoten för grupp Hög har legat 

över 0,8 sedan 2010 medan grupp Låg har legat mellan 0,5 och 0,85 under samma period. 
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Prisfallskvoten för perioden 2000–2018 är skild från ett på upp till 0,1 % signifikansnivå för 

både grupp Hög och grupp Låg. En univariat analys visar även att det finns en skillnad mellan 

grupp hög och grupp låg med en signifikans på 0,1 % vilket gör att nollhypotesen förkastas och 

mothypotesen accepteras. 

 

4.3.1. Regressionsanalys 

Efter att urvalet blivit indelat i 20 olika portföljer efter nivå på direktavkastning har en 

regressionsanalys genomförts (figur 6)5. På y-axeln illustreras prisfallskvoten och på x-axeln 

illustreras direktavkastning i procent. Punkterna visar de 20 olika portföljerna där punkten som 

är längst till vänster på x-axeln representerar portföljen med de företag som har lägst 

direktavkastning. Punkten längst till höger på x-axeln representerar portföljen med företagen 

som har högst direktavkastning. Den gråa linjen representerar regressionslinjen mellan 

portföljerna. 
 

Figur 6. Regression 2, prisfallskvot och direktavkastning indelat i 20 portföljer 
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Regressionsekvationen får följande utseende: 
 

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 = 0,61 + (3,25 ∗ 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) + 𝜀C,3 
 

I Tabell 4 presenteras utfallet av regressionen. Kolumn (1) representerar koefficienten för 

variabeln med standardfelet inom parantes. 
 

Tabell 4. Prisfallskvot och direktavkastning 

 (1) 
Prisfallskvot 0,61*** 
 (0,03) 
Företagsstorlek 3,25*** 
 (0,84) 
Observationer 20 
Standardfel (0,07) 
R2 0,46 
∗ p < 0,05, ∗∗ p < 0,01, ∗∗∗ p < 0,001 

 

Förklaringsgraden för den oberoende variabeln direktavkastning på den beroende variabeln 

prisfallskvot är 46 % och signifikant på 0,1 % nivå. Det går att observera en tydlig tendens till 

att prisfallskvoten stiger desto högre direktavkastning aktien har (se figur 6). Noterbart är att 

portföljen med högst direktavkastning har en relativt låg prisfallskvot jämfört med andra 

portföljer.  

 

4.3.2. Analys av direktavkastning och regression 

Resultatet visar att företag med hög direktavkastning har en prisfallskvot som ligger närmare 

ett (se figur 6). De utförda regressionsanalyserna är även i linje med denna observation och 

visar ett positivt samband mellan direktavkastning och prisfallskvot med en förklaringsgrad på 

46 % och en signifikansnivå på 0,1 % (tabell 4). Intressant är att förklaringsgraden sjunker 

jämfört med företagsstorlek som hade en förklaringsgrad på 66 %, vilket betyder att nivån på 

direktavkastningen inte förklarar prisfallskvoten lika väl som företagsstorlek. Resultaten 

bekräftar de som Elton och Gruber (1970), De Ridder och Sörensson (1995) och Daunfeldt 

(2007) finner i sina studier. Elton och Gruber (1970) finner att prisfallskvoten är högre för 

företag med hög direktavkastning, men menar genom sin skattehypotes att aktiens 

direktavkastning har betydelse för vem som väljer att handla aktien, baserat på dennes 

skattepreferens. Denna studie har dock visat att så inte kan vara fallet, eftersom skattesatserna 

är desamma. En annan orsak till sambandet skulle därför kunna vara Kalays (1982) kortsiktiga 
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handelshypotes. Möjligheten till arbitrage blir större vid högre direktavkastning, och således 

ökas handeln. En ökad handel leder enligt Kalay (1982) till en större prisfallskvot eftersom fler 

investerare utnyttjar den arbitragemöjlighet som uppstår, vilket kan förklara det positiva 

sambandet mellan prisfallskvot och direktavkastning som visas i denna studie. 

5. Slutsats 
I denna studie har ex-dagen studerats i syfte att utreda om det 1) existerar en ex-dagseffekt på 

Stockholmsbörsen under perioden 2000–2018, samt vid förekomst av en sådan, 2) undersöka 

om det finns en skillnad mellan stora och små företag samt 3) undersöka om det finns en 

skillnad för företag med avseende på direktavkastning. 

 

Resultatet visar att det föreligger en ex-dagseffekt på Stockholmsbörsen under perioden 2000–

2018. Prisfallskvoten har i jämförelse med vissa tidigare studier på den svenska marknaden 

ökat något, vilket tyder på en ökad effektivitet på den svenska marknaden. Vidare observeras 

ett samband mellan en låg prisfallskvot och en turbulent finansmarknad, där en turbulent 

finansmarknad tycks föranleda en låg prisfallskvot. Detta kan vara ett resultat av att marknaden 

stagnerar och blir mindre effektiv, på grund av att investerare kan antas vara mer försiktiga efter 

en tid av finansiella svårigheter. 

 

Studien visar också ett positivt samband mellan företagsstorlek och prisfallskvot, där 

prisfallskvoten ökar då företagen blir större, med stöd av regressionsanalysen som också visar 

att företagsstorlek förklarar prisfallskvoten till 66 %. I studien dras inga generella slutsatser om 

anledningen till denna positiva korrelation men skillnad i likviditet samt tillgång till information 

mellan stora och små företag kan vara möjliga orsaker.  

 

Vidare påvisas ett positivt samband mellan prisfallskvot och direktavkastning, där 

prisfallskvoten ökar med nivån på direktavkastningen, i likhet med Elton och Gruber (1970) 

och De Ridder och Sörensson (1995), som finner att aktier med högre direktavkastning har en 

prisfallskvot närmare ett. Då möjligheten till arbitrage blir större vid högre direktavkastning, 

kan kortsiktig handel antas vara en del av förklaringen till detta samband, vilket bekräftar den 

kortsiktiga handelshypotesen. Inga generella slutsatser kan dock dras, och det krävs mer studier 

för att bekräfta sambandet. 

 



 29 

5.2 Förslag till framtida studier 

Då denna studie inte kan utesluta att den ex-dagseffekt som återfinns på Stockholmsbörsen 

beror på transaktionskostnader som Kalay (1982) menar kan vara en möjlig orsak, vore det 

intressant för framtida studier att undersöka skillnader i aktieomsättning kring ex-dagen för 

företag som har hög respektive låg direktavkastning. Genom att undersöka aktieomsättningen 

kan man se om det existerar stora skillnader i handeln i aktierna, vilket skulle kunna vara ett 

steg närmare att bekräfta den kortsiktiga handelshypotesen. 

 

Till skillnad från många tidigare studier så användes stängningskurs för aktierna på ex-dagen i 

denna studie. Det vore därmed intressant att replikera denna studie och istället använda 

öppningskurs på ex-dagen, för att se vilken påverkan marknadsrörelser under själva ex-dagen 

har på ex-dagseffekten. 

 

En observation i denna studie visar även att en turbulent finansmarknad har en inverkan på ex-

dagseffekten, och för att bekräfta detta resultat vore det intressant att replikera denna studie 

även på andra marknader som varit starkt påverkade av turbulens på finansmarknaden. 
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Bilaga 1. Prisfallskvot indelat i grupper efter företagsstorlek 
Tabellen visar år, antalet observationer per år (N), medelvärde (Medel), standardavvikelse 

(St.av.) samt Median för prisfallskvot, indelat i små och stora grupper. 

  Små       Stora 

År  N Medel St. av. Median  N Medel St. av. Median 

2000  23 0,58 (1,27) 0,38  23 0,97 (1,13) 0,89 
2001  23 0,12*** (0,79) 0,00  23 0,87 (1,06) 1,03 

2002  21 0,51*** (0,73) 0,27  21 0,58 (0,78) 0,74 

2003  22 0,25*** (0,56) 0,00  22 0,99 (0,51) 1,08 
2004  23 0,40*** (0,68) 0,61  23 0,81 (0,52) 0,86 

2005  25 0,76 (0,52) 0,75  25 0,88 (0,53) 0,89 

2006  29 0,79 (0,55) 0,79  29 0,71*** (0,51) 0,84 

2007  33 0,36*** (0,75) 0,40  33 0,73 (0,72) 0,80 
2008  33 0,57*** (0,38) 0,53  33 0,82 (0,38) 0,96 

2009  32 0,54*** (0,60) 0,50  32 0,55*** (0,66) 0,75 

2010  33 0,67 (0,92) 0,74  33 1,05 (0,69) 1,07 
2011  38 0,67*** (0,58) 0,52  38 0,83 (0,39) 0,83 

2012  40 0,55*** (0,57) 0,48  40 0,86 (0,49) 0,96 

2013  39 0,69*** (0,55) 0,80  39 0,84 (0,49) 0,99 
2014  38 0,50*** (0,70) 0,51  38 0,86 (0,39) 0,90 

2015  44 0,79 (0,68) 1,00  44 0,96 (0,60) 0,93 

2016  50 0,61*** (0,68) 0,75  50 0,98 (0,48) 1,03 

2017  53 0,86 (0,56) 1,00  53 0,73*** (0,48) 0,85 
2018  56 0,80*** (0,46) 0,82  56 0,88 (0,61) 0,97 

Total  655 0,61*** (0,69) 0,67  655 0,84*** (0,61) 0,91 
*** signifikant på 0,1 % nivå 

**signifikant på 1 % nivå 

*signifikant på 5 % nivå 
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Bilaga 2. Portföljindelning avseende företagsstorlek  
Tabellen visar Portfölj, antalet observationer per portfölj (N), Medelvärde för prisfallskvoten 

per portfölj samt Medelvärde för det logaritmerade marknadsvärdet per portfölj. 

Portfölj N Medel 
prisfallskvot 

Medel 
ln(företagsstorlek) 

1 109 0,88 19,54 

2 109 0,96 18,30 

3 109 0,79 17,58 

4 109 0,78 17,06 

5 109 0,77 16,62 

6 109 0,78 16,22 

7 109 0,71 15,82 

8 109 0,77 15,49 

9 109 0,73 15,14 

10 109 0,76 14,86 

11 109 0,73 14,59 

12 109 0,80 14,28 

13 109 0,68 13,97 

14 109 0,75 13,73 

15 108 0,57 13,43 

16 108 0,58 13,09 

17 108 0,71 12,73 

18 108 0,70 12,33 

19 108 0,52 11,80 

20 108 0,57 9,71 
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Bilaga 3. Prisfallskvot indelat i grupper efter hög och låg direktavkastning 
Tabellen visar år, antalet observationer per år (N), direktavkastning i procent (D/PB), 

medelvärde (Medel), standardavvikelse (St.av.) samt Median för prisfallskvot, indelat i grupper 

om låg respektive hög direktavkastning. 

 Låg Hög 

År  N D/PB 
(%) Medel St. av. Median  N D/PB 

(%) Medel St. av. Median 

2000  23 1,34 0,82 (2,10) 0,00  23 6,16 0,82 (0,54) 0,89 

2001  23 2,00 0,49 (1,31) 0,22  23 7,13 0,66*** (0,46) 0,58 
2002  21 1,95 0,26*** (0,97) 0,10  21 6,19 0,73*** (0,32) 0,72 

2003  22 2,29 0,36*** (0,71) 0,00  22 7,05 0,65*** (0,44) 0,65 

2004  23 1,77 0,37*** (0,74) 0,41  23 5,71 0,76* (0,48) 0,83 

2005  25 1,90 0,64* (0,73) 0,51  25 5,79 0,89 (0,47) 0,86 
2006  29 1,45 0,67* (0,64) 0,72  29 5,34 0,88 (0,49) 1,00 

2007  33 1,65 0,53*** (0,79) 0,60  33 5,71 0,57*** (0,63) 0,63 

2008  33 2,57 0,56*** (0,50) 0,50  33 6,38 0,76*** (0,39) 0,75 
2009  32 2,72 0,36*** (0,69) 0,41  32 6,84 0,72*** (0,38) 0,79 

2010  33 1,95 0,67 (1,04) 0,75  33 5,05 0,98 (0,55) 1,00 

2011  38 1,90 0,83 (0,55) 0,82  38 5,16 0,78*** (0,32) 0,77 
2012  40 2,30 0,54*** (0,65) 0,43  40 6,29 0,74*** (0,42) 0,80 

2013  39 2,02 0,78 (0,69) 1,00  39 5,66 0,81*** (0,35) 0,85 

2014  38 1,89 0,50*** (0,71) 0,56  38 4,81 0,85* (0,39) 0,88 

2015  44 1,59 0,95 (0,88) 1,12  44 4,86 0,92 (0,40) 1,03 
2016  50 1,84 0,57*** (0,98) 0,87  50 5,27 0,87* (0,42) 0,92 

2017  53 1,40 0,60*** (0,66) 0,63  53 4,64 0,94 (0,33) 1,01 

2018  56 1,45 0,54*** (0,74) 0,62  56 5,29 0,83*** (0,38) 0,92 

Total  655 1,86 0,60*** (0,88) 0,63  655 5,61 0,81*** (0,44) 0,86 
*** signifikant på 0,1 % nivå 

**signifikant på 1 % nivå 

*signifikant på 5 % nivå 
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Bilaga 4. Portföljindelning avseende direktavkastning 
Tabellen visar Portfölj, antalet observationer per portfölj (N), Medelvärde för prisfallskvoten 

per portfölj samt Medelvärde för direktavkastningen per portfölj. 

Portfölj N Medel 
prisfallskvot 

Medel D/P 
(%) 

1 109 0,77 8,09 

2 109 0,83 6,45 

3 109 0,82 5,72 

4 109 0,78 5,11 

5 109 0,77 4,68 

6 109 0,85 4,35 

7 109 0,83 4,06 

8 109 0,67 3,81 

9 109 0,71 3,60 

10 109 0,81 3,39 

11 109 0,82 3,17 

12 109 0,76 2,98 

13 109 0,65 2,79 

14 109 0,62 2,58 

15 108 0,62 2,39 

16 108 0,72 2,20 

17 108 0,61 1,97 

18 108 0,60 1,69 

19 108 0,64 1,39 

20 108 0,64 0,94 
 

 


