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Sammanfattning 

Titel Ex-dagseffekten på Stockholmsbörsen 

Nivå Kandidatuppsats i företagsekonomi vid Uppsala universitet VT -14 

Författare Oscar Malmgren och Teodor Wetterström 

Handledare Adri de Ridder och Jonas Råsbrant 

Frågeställning Går det att under perioden 2008-2012 urskilja en ex-dagseffekt på Nasdaq OMX 

Stockholm?  

Hur påverkar tidigare studerade variabler prisfallskvoten; går det att skönja en 

förändring?  

Påverkar andelen utländskt ägande prisutvecklingen på ex-dagen? 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om prisutvecklingen på ex-dagen kan förklaras 

av andelen utländskt ägande i bolagen registrerade på Nasdaq OMX Stockholm. 

Metod 

 

En kvantitativ metod har används och data för perioden 2008-2012 har inhämtats via 

databasen Thomson Reuters Datastream och Euroclear Sweden. Hypotestester och 

regressionsanalyser har utförts i Minitab. 

Slutsats 

 

En ex-dagseffekt går att urskilja på Stockholmsbörsen, där aktiekursen i genomsnitt 

sjunker med 59 % av utdelningsbeloppet. I jämförelse med tidigare studier tyder det på att 

marknaden blivit mer effektiv kring ex-dagen, ett konstaterande som också stärks av att 

den avvikande avkastningen antar ett i genomsnitt lägre värde än tidigare studier. Gällande 

direktavkastning är resultaten i enlighet med tidigare studier, det vill säga högre 

prisfallskvot för aktier med högre direktavkastning.  

Resultatet för frågeställningen gällande huruvida utländskt ägande påverkar 

prisutvecklingen på ex-dagen visar att medelvärdet på prisfallskvoten för gruppen med 

högt utländskt ägande skilt från gruppen med lågt utländskt ägande. Regressionen där det 

totala datamaterialet ligger till grund för analysen visar upp en justerad förklaringsgrad på 

3,02 %. Efter att ha delat in observationerna i 16 portföljer sorterade efter andelen 

utländskt ägande går dock att urskilja ett tydligare linjärt samband med en justerad 

förklaringsgrad på 50,1 %. Båda resultaten av regressionerna är signifikanta. Slutsatsen 

och svaret på frågeställningen blir därmed att andelen utländskt ägande har en påverkan på 

prisfallskvoten.  

Nyckelord Aktieutdelning, ex-dagen, ex-dagseffekt, klienteleffekt, prisfallskvot, utländskt ägande. 
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1. Inledning   

1.1. Bakgrund   

Aktiemarknader har under årtionden utgjort en betydande roll för företag som önskar 

finna investerare till nytt kapital. Om ett företag genererar goda resultat finns två 

möjligheter för en aktieägare att realisera avkastning: att sälja aktien efter 

kursuppgång, alternativt att erhålla en av bolaget annonserad vinstandel, det vill säga 

aktieutdelning.    

Många företag lämnar årligen utdelningar till sina aktieägare. Utdelningen kan ses 

som aktieägarens del av företagets årliga vinst. För att som investerare ha rätt till 

utdelning krävs att denne är registrerad aktieägare på avstämningsdagen, vilket i 

Sverige innebär tre handelsdagar efter n.  

Figur 1: Utdelningsförloppet

 

Investerare måste även ta hänsyn till att det i Sverige råder tre likviddagar vid 

aktieköp, det vill säga investeraren blir registrerad aktieägare först efter tre dagar från 

det att transaktionen genomförts. Den sista dagen en investerare kan handla en aktie 

med utdelningsrätt är på dagen för n. Dagen som följer n kallas för ex-dagen och på 

denna dag handlas aktien utan rätt till årets utdelning. Utdelningen betalas slutligen ut 

på utbetalningsdagen till den som är registrerad ägare till aktien på avstämningsdagen 

(Euroclear Sweden, 2014).  

Enligt den effektiva marknadshypotesen skall marknaden värderas efter all tillgänglig 

information och i enlighet med teorin bör därmed aktiekursen för ett utdelande bolag 

sjunka med ett belopp motsvarande utdelningen. Både svenska och internationella 

undersökningar visar dock att det förekommer överavkastning på ex-dagen, det vill 
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säga att den faktiska avkastningen överstiger den förväntade. På ex-dagen skapas 

överavkastning om en akties kursnedgång inte motsvarar utdelningsbeloppet och 

aktien är då enligt den effektiva marknadsteorin övervärderad, varpå marknaden kan 

anses vara ineffektiv. Är detta fallet är prisfallskvoten, det vill säga förhållandet 

mellan förändringen i pris och utdelningsbeloppet, skild från ett.  

Den mest vedertagna förklaringsmodellen för överavkastning på ex-dagen är Elton 

och Grubers (1970) teori om att skillnader i beskattning av kapitalvinst och 

utdelningar ger upphov till ex-dagseffekten. Då skattesatsen för utdelning och 

kapitalvinst är densamma i Sverige borde det inte förekomma någon överavkastning 

om Elton och Grubers (1970) teori stämmer.   

Liljeblom et al. (2001) vidareutvecklar Elton och Grubers (1970) studie som bygger 

på skillnader i beskattning av kapitalvinst och utdelning; syftet med Liljebloms et al. 

(2001) studie är att undersöka om andelen utländskt ägande har någon inverkan på 

prisfallskvoten på den finska marknaden där olika skattesatser för kapitalvinst och 

utdelning gällde under undersökningsperioden. Resultatet från studien visar att 

prisfallskvoten minskade med ökat värde på andelen utländskt ägande.   

1.2. Problem  

Att studera hur aktiepriset utvecklas vid utdelningsbeslut är betydande ur en såväl 

praktisk som teoretisk synvinkel. Flertalet teorier antyder att ex-dagseffekten kan 

förklaras av skillnader i skattesatser gällande kapitalvinst och utdelning, vilket gör det 

intressant att undersöka händelseutvecklingen på den svenska börsen där dessa är 

likställda. Studier gällande prisutvecklingen kring ex-dagen på Stockholmsbörsen har 

tidigare utförts, bland annat av de Ridder och Sörenson (1995) som visar ett 

genomsnittligt prisfall på 51 % av utdelningsbeloppet samt att det existerade 

avvikande avkastning. Detta innebar att den svenska marknaden under 

undersökningsperioden kunde anses vara ineffektiv eftersom en ex-dagseffekt gick att 

urskilja. Om studier visar att det råder ineffektivitet på en marknad bör denna 

marknad enligt teorin om effektiva marknadshypotesen regleras efter detta och bli 

mer effektiv. Detta i kombination med ökad tillgänglighet till information, på grund 

av bland annat Internet, borde bidra till en högre effektivitet på marknaden. Något 

som gör det intressant att återigen undersöka ämnet och tidigare studerade variabler 
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för att se om det skett någon utveckling med avseende på effektiviteten på 

marknaden.   

Därtill har någon studie liknande den av Liljeblom et al. (2001) inte tidigare utförts på 

den svenska marknaden. Det finns därför fog att undersöka hur andelen utländskt 

ägande påverkar prisutvecklingen på den svenska marknaden för vilken skattesatserna 

för kapitalvinst och utdelning inte skiljer sig.   

1.2.1. Problemformulering  

Problemet som beskrivs ovan och som avses studeras är om det på 

Stockholmsbörsen går att påvisa någon ex-dagseffekt och om andelen utländskt 

ägande har någon inverkan på denna. Vidare finns fog att undersöka tidigare 

studerade variabler.   

För att konkretisera problemen ytterligare presenteras nedan tre frågeställningar som 

avses besvaras löpande under studien.  

 Går det att under perioden 2008-2012 urskilja en ex-dagseffekt på Nasdaq 

OMX Stockholm?  

 Hur påverkar tidigare studerade variabler prisfallskvoten; går det att skönja en 

förändring?  

 Påverkar andelen utländskt ägande prisutvecklingen på ex-dagen?  

1.3. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om det på Nasdaq OMX Stockholm går att 

påvisa en ex-dagseffekt samt undersöka tidigare studerade variabler för att utröna om 

effektiviteten på marknaden ökat kring ex-dagen. Vidare syftar undersökningen till att 

besvara om prisutvecklingen på ex-dagen kan förklaras av andelen utländskt ägande i 

bolagen registrerade på Nasdaq OMX Stockholm.  
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2. Litteratur 

2.1. Effektiva marknadshypotesen   

Den effektiva marknadshypotesen förutsätter att finansiella marknader är effektiva 

och att alla aktörer på en marknad har tillgång till all tillgänglig information vid exakt 

samma tidpunkt, vilket då återspeglas i priset (Fama, 1970). I förlängningen innebär 

detta att det inte är möjligt att överträffa marknaden på lång sikt genom att använda 

redan tillgänglig information till teknisk eller fundamental analys (Fama, 1970). 

Teknisk analys innebär att man utifrån historisk data försöker förutspå den framtida 

prisutvecklingen och fundamental analys innebär att man med hjälp av nyckeltal och 

annan företagsinformation försöker förutspå samma utveckling. Vidare innebär den 

effektiva marknadshypotesen att ny information omedelbart ger utslag på priset. 

Prisökningen vid en positiv nyhet ska således ske direkt och inte gradvis under 

flertalet dagar. Om den effektiva marknadshypotesen stämmer ska det inte vara 

möjligt att utröna några mönster i hur priset reagerar på ny information (Peteros och 

Mayleff, 2013).   

Vanligtvis delas den effektiva marknadshypotesen in i tre olika nivåer: svag (I), 

halvstark (II) och stark (III). De olika nivåerna reflekterar vilken information som 

finns återspeglad i priset. Vid den svaga formen finns all historisk information 

inbakad i priset, det går alltså inte att använda sig av teknisk analys för att uppnå 

riskjusterad avkastning. Halvstark form innebär att all offentligt tillgänglig 

information finns återspeglad i priset, således är det poänglöst att ägna sig åt 

fundamental analys med hjälp av årsredovisningar och annan publikt tillgänglig 

information. Sist är den starka formen: då återspeglas även insiderinformation i priset. 

(Fama, 1970).   

2.1.1. Random walk 

Random walk benämns teorin att förändringar i aktiepriser till synes är slumpmässig 

och inte följer något speciellt mönster. Teorin är starkt sammankopplad med den 

effektiva marknadshypotesen. Antagandet bygger på att investerare reagerar 

omedelbart på all betydelsefull information och att potentiella möjligheter till 

riskjusterad avkastning elimineras direkt. I nästa steg betyder detta att priserna 

utvecklas slumpartat helt oberoende från varandra och ju mer effektiv marknad desto 
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mer slumpmässigt ter sig prisutvecklingen (Fama, 1965). Malkiel (2003) menar på att 

om prisförändringarna är helt slumpartade kan vilken investerare som helst köpa en 

väldiversifierad portfölj och ändå ha möjligheten att uppnå samma avkastning som en 

expert. 

2.2. Behavorial Finance  

Den effektiva marknadshypotesen bygger på att aktörerna på den finansiella 

marknaden handlar rationellt. Behavorial finance bygger istället på ett bredare 

samhällsvetenskapligt perspektiv där teorier från sociologi och psykologi lånas in. 

Behavorial finance motsätter sig den effektiva marknadsteorin på flera punkter 

(Shiller, 2003).  Det finns otaliga artiklar som påvisar olika former av systematiska fel 

investerare begår. Det kan handla om att de är övermodiga eller lägger för mycket 

vikt vid erfarenheter som ligger nära i tid (Ritter, 2003).  

Shiller (2003) nämner flera exempel som pekar på att investerare inte agerar 

rationellt: bland annat genom att påvisa överdriven volatilitet och spekulativa bubblor. 

Shiller (2003) menar att just den överdrivna volatiliteten är en av de mest 

grundläggande anomalierna och visar med data från 1980-talet hur volatilitet på 

marknaden inte är förenlig med den effektiva marknadshypotesen. Fortsättningsvis 

menar Shiller (2003) att den effektiva marknadsteorin kan leda till grovt felaktiga 

tolkningar av finansiella bubblor.    

Avvikelser från den effektiva marknadsteorin inom Behavorial finance kallas 

anomalier. Zacks (2011) beskriver anomalier som oväntade prisförändringar på som 

potentiellt kan utnyttjas av investerare för att erhålla avvikande avkastning. Det 

existerar studier som visar att marknaden är effektiv för många typer av information, 

men det finns också väldokumenterade anomalier. De tre mest gediget undersökta är 

P/E-effekten, storlekseffekten och januarieffekten (Lee och Lee, 2006). Ex-

dagseffekten är en annan anomali som behandlats i åtskilliga studier (Berenek och 

Campbell 1955; Elton och Gruber, 1970; Kalay, 1982; Lasfer, 1995) 

2.3. Ex-dagseffekten    

Berenek och Campbell (1955) var bland de första att påvisa att det finns en ex-

dagseffekt, det vill säga att det existerar överavkastning då aktiekursen inte sjunker i 

paritet med den beslutade utdelningen dagen efter n: ex-dagen. Även om studien 
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gjordes för en längre tid sedan har flera studier kunnat visa upp att det är ett 

återkommande fenomen som existerar än idag på aktiemarknader i flera olika 

regioner.  

Ett stort antal studier har analyserat fenomenet och flera olika teorier till varför 

prisutvecklingen ser ut som den gör på ex-dagen har presenterats. Det finns i stort sett 

två ledande teorier som försöker förklara ex-dagseffekten: skattedrivna klientel och 

kortsiktiga investerare vilka beskrivs mer omfattande i avsnittet som följer.   

2.3.1. Skattedrivna klientel   

En av de mest vedertagna hypoteserna för att förklara den observerade avvikande 

avkastningen på ex-dagen är att det är skattedrivna klientel som driver 

prisutvecklingen. Elton och Gruber (1970) visar att det är skillnaden i hur 

kapitalvinster och utdelningar beskattas i USA som ger upphov till avvikande 

avkastning på ex-dagen. Om skattesatsen för utdelning och kapitalvinst är densamma 

för alla investerare, som i Sverige, skulle det betyda att ingen ex-dagseffekt borde gå 

att urskilja. Elton och Gruber (1970) motiverar studien med att den kan användas för 

att dra slutsatser kring utdelningspolitik.   

Studien baseras på klienteleffekten och investerares skattepreferenser. Elton och 

Grubers (1970) förklaring är att investerare som beskattas på olika sätt har olika 

preferenser för utdelning eller kapitalvinst beroende på skattesituationen. Vid studiens 

tidpunkt beskattades utdelningar för den genomsnittlige investeraren hårdare än 

kapitalvinst, detta gör att den genomsnittlige långsiktige spararen föredrar kapitalvinst 

framför utdelning, i sin tur gör detta att aktiekursen inte behöver sjunka med samma 

belopp som utdelningen.   

Mer ingående kan tilläggas att Elton och Gruber (1970) alltså antyder att om en 

aktieägare säljer sin aktie innan ex-dagen erhåller denne vinst motsvarande kursen 

innan ex-dagen (  ) subtraherat med eventuell skatt på kapitalvinst           ). 

Väljer aktieägaren istället att sälja aktien på ex-dagen innebär det att beloppet som 

erhålls är utdelningsbeloppet efter skatt         ) adderat med den justerade 

kursen på ex-dagen (   ) subtraherat med kapitalvinstskatt            . Dessa 

resultat måste rendera samma utfall för att aktieägaren skall kunna vara indifferent 

mellan de två alternativen. En aktieägare kan alltså oavsett tidpunkt för försäljningen 
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erhålla samma belopp, vilket gör att de olika summorna kan likställas och de sättas 

upp mot varandra med antagandet om just detta:  

                                                   (1) 

   = Kurs på dagen för bolagsstämma 

   = Kurs på ex-dagen 

   = Kurs för aktien vid anskaffningstillfället 

  = Utdelningsbelopp 

  = Skattesats för utdelning 

  = Skattesats för kapitalvinst 

Vilket här förenklas:   

     

 
 

    

    
                                                  (2) 

Elton och Gruber (1970) syftar till att om den förväntade aktiekursen efter 

utdelningen är för hög eller låg, skulle investerare anpassa sina transaktioner på 

marknaden till dess att aktiekurserna återgått till jämvikt. Detta medför att 
    

    
  i 

högerledet i (2) bör återspegla marginalskatten för investerare. Om Elton och Grubers 

(1970) teori om skattedrivna klientel är applicerbar i Sverige, där det inte råder någon 

skillnad i hur kapitalvinst och utdelning beskattas bör högerledet strykas och (
     

 
), 

det vill säga prisfallskvoten, skall därmed vara likställd med ett och formeln kan 

därmed förenklas ytterligare: 

     

 
                                          (3) 

Lasfer (1995) analyserar prisutvecklingen på ex-dagen före och efter en skatteform i 

Storbritannien som avsevärt minskade skillnaden mellan beskattningen av kapitalvinst 

och utdelning. Studien visar att för perioden innan skattereformen var skillnaden hög 

och en signifikant överavkastning kunde påvisas på ex-dagen. Efter skattereformen 

går det däremot inte att urskilja någon överavkastning för de flesta av åren. 

Sammanfattningsvis finner Lasfer (1995) stöd för att skattedrivna klientel påverkar 

prisutvecklingen på ex-dagen. 
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2.3.2. Kortsiktiga investerare   

Utöver Elton och Gruber (1970) har andra teorier gällande vad som ger upphov till 

ex-dagseffekten uppkommit. Kalay (1982) hävdar i sin undersökning att aktiekursens 

fall på ex-dagen inte nödvändigtvis behöver vara ett resultat av skattedrivna klientel 

utan formulerar ”The Short-term Trading Hypothesis”. Kalay (1982) syftar till att 

handel av investerare med kort placeringshorisont under ex-dagen pressar ned 

aktiekursen till det värde som gäller för den effektiva marknadshypotesen. Det vill 

säga stängningskursen på dagen för bolagsstämman subtraherat med beloppet för 

utdelning. Detta gäller enligt Kalay (1982) förutsatt att inga transaktionskostnader 

tillkommer, något som rent praktiskt inte kan appliceras på den svenska marknaden 

där transaktionskostnader förekommer. Under dessa förutsättningar bör kursen enligt 

teorin pressas ner till den punkt då det enda som kvarstår av överavkastningen är 

transaktionskostnaden, vilket enligt teorin då betraktas som ex-dagseffekten.  Med 

andra ord syftar Kalay (1982) alltså till att det att det på ex-dagen existerar 

arbitragemöjligheter såvida det visar sig att prisfallet på ex-dagen är mindre än 

beloppet för utdelningen. Detta ger möjlighet för investerare att på ex-dagen sälja 

aktien dyrt och köpa tillbaka den till en lägre kurs vid ett senare tillfälle under eller 

efter ex-dagen, när aktiekursen fallit med motsvarande utdelningsbeloppet, det vill 

säga nått jämvikt.   

Denna hypotes undersöks också av Lasfer (1995) som förutspår att handeln ökar för 

aktier med hög direktavkastning innan ex-dagen då de är mer attraktiva för kortsiktiga 

investerare som önskar erhålla utdelningen och göra arbitrage på överavkastningen 

under ex-dagen. Vilket då skulle pressa upp aktiekurserna och på så vis påverka den 

avvikande avkastningen så att den blir positiv för perioden innan ex-dagen. Lasfer 

(1995) hävdar vidare att samma investerare sedan, efter att ha erhållit rätten till 

utdelning, önskar avyttra aktien perioden efter ex-dagen vilket då skulle påverka den 

avvikande avkastningen negativt. Den förutspådda utvecklingen visade sig senare inte 

stämma. Lasfer (1995) menar att detta kan bero på att på att kortsiktiga investerare i 

Storbritannien, till skillnad från i USA, inte varit drivande i prisutvecklingen perioden 

kring ex-dagen och anger två eventuella förklaringar: att marknaden är effektivt eller 

alternativt att den institutionella lagstiftningen är effektiv.  

Lakonishok och Vermaelen (1986) menar likt Kalay (1982) att ex-dagseffekten är en 

följd av kortsiktig handel på börsen, då aktiehandeln kring ex-dagen enligt studien 
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ökar markant. Vidare påvisas en avvikande avkastning på 1 % för högutdelande 

företag tre dagar innan ex-dagen.   

2.4 Tidigare studier på den svenska marknaden   

De Ridder och Sörensson (1995) undersöker hur skattereformen i Sverige 1991, som 

eliminerade skatteskillnaden mellan utdelning och kapitalvinst, påverkar kursfallet på 

ex-dagen. För att besvara frågeställningen analyserar de aktier listade på 

Stockholmsbörsen.   

Studien visar på ett kursfall som är signifikant mindre än hela utdelningsbeloppet, i 

genomsnitt 0,52, med medianvärdet 0,5. Vidare ökar prisfallet som en funktion av 

direktavkastningen. För aktier med låg direktavkastning är prisjusteringsfaktorn 0,36, 

medan den är 0,73 för aktier med hög direktavkastning. För att sammanfatta kan de 

Ridder och Sörensson (1995) inte finna stöd för att skattereformen skulle ha påverkat 

kursfallet på ex-dagen och ingen statistiskt signifikant skillnad mellan perioden före 

respektive efter lagändringen kan påvisas.  De Ridder och Sörensson (1995) beräknar 

också avvikande avkastning och kumulativ avvikande avkastning för fem dagar innan 

och efter ex-dagen; resultatet visar på en signifikant avvikande avkastning på ex-

dagen med värdet 0,66. 

Daunfeldt (2007) testar likt de Ridder och Sörensson (1995) om skatteskillnader kan 

förklara ex-dagseffekten och undersöker även samma tidsperiod. Daunfeldt (2007) 

finner inget stöd för att hypotesen att det är skattedrivna klientel som orsakar ex-

dagseffekten; varken för den totala undersökta populationen eller för enskilda grupper 

indelade efter storlek på direktavkastning. Studien visar dock att prisfallet är högre för 

aktier med hög direktavkastning.  

2.5 Tidigare studier på utländskt ägande  

Liljeblom et al. (2001) analyserar huruvida andelen utländskt ägande har någon effekt 

på prisutvecklingen på och kring ex-dagen på den finska börsen. Observationerna 

delas in i tre kategorier efter andelen utländskt ägande och resultaten visar att för 

aktier med högt utländskt ägande är prisfallskvoten mindre, således är den avvikande 

avkastningen högre för denna grupp.   

Vidare finner Liljeblom et al. (2001) att medelvärdet för prisfallskvoten för grupperna 

med lågt respektive högt utländskt ägande är signifikant skilda från varandra. Under 
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den undersökta perioden i Finland skilde sig skattesatserna för kapitalvinst och 

utdelning där privatpersoner och företag hade en lägre skattesats för utdelning än för 

kapitalvinst. Icke skatteskyldiga entiteter som pensionsfonder borde enligt Liljeblom 

et. al (2001) vara likgiltiga vad gäller kapitalvinst eller utdelning och de flesta 

utländska investerare borde enligt författarna föredra kapitalvinst.  

Liljeblom et al. (2001) finner också stöd för att handelsfrekvensen ökar under 

utdelningsmånaden och ser detta som ett tecken på att investerare utnyttjar 

arbitragemöjligheter perioden kring ex-dagen. 
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3. Metod och data   

3.1. Val av metod  

Syftet med denna studie är att undersöka om prisutvecklingen på ex-dagen på Nasdaq 

OMX Stockholm, också kallat Stockholmsbörsen, påverkas av andelen utländskt 

ägande i bolagen. Detta kommer att göras genom att utföra en kvantitativ studie på 

Stockholmsbörsen åren 2008-2012. De data som inhämtas är datum för ex-dagen, 

aktiekurser och utdelningsbelopp, vilket är förenligt med tidigare utförda studier. 

Ytterligare kommer även data gällande andelen utländskt ägande och vilket segment 

företagen tillhör på Stockholmsbörsen att inhämtas. 

3.2. Datainsamling   

De företag som är av intresse för studien är samtliga företag som lämnat utdelning 

registrerade på Nasdaq OMX Stockholm. Företag som inte kontinuerligt lämnat 

utdelning, det vill säga inte lämnat utdelning varje år, ingår dock i undersökningen i 

den mån data har funnits att tillgå.  

Vid datainsamlingen har Thomson Reuters Datastream använts, en av världens största 

finansiella databaser. Från denna databas har information om datum för ex-dagen 

(XDDE), stängningskurs för aktier på dagen för bolagsstämma (P), öppningskurs för 

aktier på ex-dagen (PO) samt utdelningsbelopp (DDE) erhållits. Aktiekurserna är 

justerade för återköp, splittar och nyemissioner för att kunna jämföra resultaten över 

tid. För att urskilja en eventuell ex-dagseffekt på bästa sett har öppningskursen på ex-

dagen använts. Detta för att aktiekursen påverkas av övergripande 

marknadsfluktuationer under dagen, vilket då potentiellt skulle kunna påverka 

resultatet. Istället för att använda sig av stängningskursen på ex-dagen och justera för 

marknadsutvecklingen för samma dag används alltså öppningskursen, likt De Ridder 

och Sörensson (1995), som skall fånga marknadens värdering av utdelningen. 

54 företag listade på Stockholmsbörsen hade inte beslutat om utdelning under 

tidsperioden. Vidare visade det sig att för 14 företag i datamaterialet noterades 

utdelning i en annan valuta än SEK; dessa företag har exkluderats. För de företag med 

fler än två aktietyper utfärdade har konsekvent den aktien med högst omsättning på 

Stockholmsbörsen valts för undersökningen. Detta för att undvika två värden för 
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samma företag. Vidare är omsättningen väldigt låg i många A-aktier vilket gjort det 

svårt att införskaffa kursinformation för alla dagar.  

För ett fåtal observationer, närmare bestämt sju observationer under alla år, saknades 

information om öppningskursen på ex-dagen. Dessa observationer har därmed 

uteslutits ur undersökningen under de år data saknades. Antalet företag som uteslöts 

var dock så pass litet att det inte betraktas ha kunnat påverka utfallet i undersökningen 

märkbart. Samtliga företag där öppningskurs saknades var listade på Small Cap eller 

Mid Cap. I datamaterialet för utländskt ägande saknades för 36 stycken observationer 

varpå dessa har fallit bort för uträkningarna av hur utländskt ägande påverkar 

prisfallskvoten.  

Data har därefter sammanställts i tabeller uppdelat i kategorierna datum för ex-dagen, 

kurs bolagsstämma, kurs ex-dagen, utdelningsbelopp samt andel utländskt ägande. 

Totalt gav undersökningen 698 observationer, men de observationerna med 5 % högst 

respektive 5 % lägst prisfallskvot har uteslutits. Detta för att undvika att extremvärden 

påverkar resultatet av undersökningen. Detta resulterade i att datamaterialet 

reducerades till 628 observationer fördelade på 174 företag. För analysen av utländskt 

ägande uppgick det totala antalet observationer till 592 stycken fördelat på 169 

företag. Tabellerna ligger sedan till grund för de statistiska test som utförts i Minitab.  

3.3. Hypotesprövning   

För att mäta huruvida ett resultat är statistiskt signifikant och i sådant fall tillämpligt i 

praktiken kan med fördel hypotesprovning utföras. Hypotesprövning utgår från att en 

nollhypotes      ställs upp. Denna förväntas illustrera att det inte råder någon 

skillnad eller att det inte finns någon effekt inom den undersökta populationen. I 

kontrast till nollhypotesen ställs alternativhypotesen     upp, vilken förväntas 

återspegla om det råder någon skillnad eller finns någon effekt inom den undersökta 

populationen (Körner och Wahlgren, 2006).  

För att kunna förlita sig på ett resultat från ett parametrisk hypotestest krävs att 

datamaterialet är approximativt normalfördelat enligt centrala gränsvärdessatsen, 

något som kan antas om urvalet är tillräckligt stort. Detta då medelvärden till följd av 

den centrala gränsvärdessatsen blir approximativt normalfördelade oavsett 

populationens fördelning (Körner och Wahlgren 2006). I detta fall uppgår 

observationerna till 628 stycken vilket kan anses vara tillräckligt stort för att kunna 
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använda sig av parametriska test. Vidare bör undersökas huruvida resultatet är 

statistiskt signifikant, något som görs genom att undersöka signifikansgraden som går 

att utläsa genom testets p-värde. Utgångspunkten brukar vara att man vid ett p-värde 

på 0,05 anser att resultatet är signifikant. I praktiken betyder detta att nollhypotesen 

kan förkastas i 95 % av fallen (Stigler, 2008). 

3.3.1. Prisfallskvot  

Elton och Grubers (1970) förenklade formel (3) kan användas för att påvisa om det på 

Nasdaq OMX Stockholm existerar en ex-dagseffekt eller ej. Dock krävs att det går att 

statistiskt säkerställa resultatet för att kunna analysera och dra generella slutsatser, för 

detta utförs hypotestestet illustrerat nedan:  

     
     

 
   

     
     

 
   

Innebörden av hypoteserna ovan är att om medelvärdet för prisfallskvoten i 

datamaterialet visat sig vara lika med ett skulle det innebära att nollhypotesen är sann 

och då stämmer Elton och Grubers (1970) teori om att det är skattedrivna klientel som 

driver prisutvecklingen på ex-dagen. Eftersom det i Sverige inte råder någon skillnad 

på beskattning gällande kapitalvinst och utdelning innebär det att aktiepriset faller i 

paritet med utdelningsbeloppet. Det betyder i sin tur att marknaden är effektiv och 

reagerar efter all tillgänglig information. Om det dock visar sig att medelvärdet för 

prisfallskvoten skiljer sig från ett innebär det att Elton och Grubers (1970) teori kan 

förkastas, och så också nollhypotesen.   

3.3.2. Direktavkastning    

Värden för direktavkastning erhölls genom att dividera utdelningsbeloppet med 

stängningskursen på n. Materialet sorterades därefter i kvartiler med avsikt på 

storleken på direktavkastningen, där första kvartilen (Q1) utgörs av observationer med 

lägst värde på direktavkastning. Detta för att undersöka sambandet mellan storleken 

på direktavkastning och prisfallskvoten. Direktavkastningen beräknas enligt följande 

uttryck: 
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Avsikten var att testa huruvida medelvärdet för prisfallskvoten var skilt från ett inom 

varje kvartil, varpå hypotestestet från 3.3.1. utfördes på varje kvartil. Vidare utfördes 

ytterligare t-test på Q1 och Q4, den lägsta respektive högsta kvartilen, för att testa om 

medelvärdet (μ) skilde sig dem emellan.  Nollhypotesen är i det här fallet att 

medelvärdet för prisfallskvoten för Q1 är likställd med Q4, vilket således leder ut i 

alternativhypotesen som antyder att det skiljer sig mellan de båda kvartilerna. 

Hypoteserna presenteras nedan: 

              

              

3.3.3. Börsvärde  

Sedermera inhämtades företagsinformation från Thomson Reuters Datastream om 

vilket segment bolaget tillhörde på ex-dagen, det vill säga vilken av Small/Mid/Large 

Cap-listorna bolagen stod registrerade på den aktuella dagen. T-test utfördes för att 

säkerställa att medelvärdet för varje grupp var skilt från ett.  

3.4. Avvikande avkastning 

Avvikande avkastning kan förklaras som differensen mellan den faktiska 

avkastningen och förväntade avkastningen. Kumulativ avvikande avkastning, 

förkortat CAR, är summan av avvikande avkastning och används ofta för att räkna ut 

avvikande avkastning över en kortare period (Lee och Lee, 2006). I denna 

undersökning har värdena för avvikande avkastning använts för att undersöka 

huruvida det finns möjligheter att göra arbitrage under elvadagarsperioden som 

sträcker sig fem dagar före ex-dagen till fem dagar efter ex-dagen. 

Beräkningen av avvikande avkastning utfördes genom att stängningskurser erhölls via 

Thomson Reuters Datastream för ex-dagen samt de sex dagar som föregick och 

efterföljde denna. För dessa prisdata beräknades aktiens procentuella avkastning       

för varje dag genom att dividera aktiekursen för en dag med aktiekursen dagen innan. 

För att beräkna marknadens procentuella avkastning      utfördes därefter samma 

beräkning för OMX Affärsvärldens Generalindex, vilket också erhölls från 

Datastream. För ex-dagen antogs att utdelningen återinvesterades. Genom att slutligen 

subtrahera aktiens procentuella avkastning med marknadens procentuella avkastning 

kunde avvikande avkastning, det vill säga marknadsjusterad avkastning          
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urskiljas för varje dag under tidsperioden. Vidare sammanställdes avvikande  

avkastning och kumulativ avvikande avkastning för varje dag. För att fastställa 

huruvida resultaten på genomsnittlig avvikande avkastning var signifikant skilda från 

noll utfördes t-tester för varje dag.  

3.5. Utländskt ägande  

Från Euroclear Sweden erhölls ytterligare data gällande företagen listade på Nasdaq 

OMX Stockholm. Materialet innehöll information gällande börsvärde, totalt antal 

aktier samt antal aktier som är utlandsägda respektive svenskägda vid ingången av 

varje år. För att undersöka hur utländskt ägande påverkar prisfallskvoten beräknades 

andelen utländskt ägande för observationerna i datamaterialet genom att dividera 

antalet utlandsägda aktier med det totala antalet aktier. 

Denna kvot användes därefter för att dela in datamaterialet i kvartiler efter ökande 

andel utländskt ägande, där första kvartilen innehåller observationerna med lägst 

andel utländskt ägande. T-tester utfördes på varje kvartil för att säkerställa att 

medelvärdet för prisfallskvoten var skilt från ett och därmed kunna dra slutsatser om 

det råder en ex-dagseffekt inom varje kvartil. 

Vidare utfördes t-test för att utröna om det föreligger någon statistisk skillnad mellan 

medelvärdet på prisfallskvoten för högsta och lägsta kvartil. För detta användes 

hypotesprövning överensstämmande med den i 3.3.2. För ytterligare tydlighet 

presenteras hypoteserna återigen: 

              

              

3.5.1. Regression  

Utöver det hypotestest som utfördes för undersöka medelvärdet för prisfallskvoten 

efter andelen på utländskt ägande utfördes en regressionsanalys med prisfallskvot som 

beroende variabel av utländskt ägande. Detta för att urskilja hur stor del av prisfallet 

som kan förklaras av värdet på utländskt ägande.   

Vid utförandet av en regressionsanalys är syftet att försöka urskilja och mäta graden 

av ett linjärt samband mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende 

variabler. Oberoende är den variabel som antas påverka den beroende variabeln 
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(Körner och Wahlgren 2006). I detta fall är den oberoende variabeln andelen 

utländskt ägande i bolagen på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 2008-2012, 

som antas påverka den beroende variabeln prisfallskvoten. Resultatet från en enkel 

linjär regression illustreras av en ekvation i likhet med den nedan. Därtill anges även 

regressionens justerade förklaringsgrad (     
  ,  det vill säga hur stor del av 

variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av variationen i den 

oberoende variabeln. 

          

Ett problem som kan förekomma vid utförandet av en regressionsanalys är ifall det 

visar sig att variansen hos feltermen inte är konstant, det vill säga att det råder 

heteroskedasticitet. Med detta menas att för ökat värde på den oberoende variabeln, i 

detta fall utländskt ägande, ökar den oförklarade variationen i den beroende variabeln, 

prisfallskvoten. Motsatsen till heteroskedasticitet är homoskedasticitet då spridningen 

är jämn, om detta krav är uppnått kan regressionen anses vara förklarande (Asteriou 

och Hall, 2011).  

Figur 2: Spridningsdiagram för prisfallskvot och utländskt ägande 

 

I spridningsdiagrammet ovan går inte att urskilja att variansen skulle öka eller sjunka 

med värdet på utländskt ägande utan variansen är relativt jämn. Detta tyder på att 

datamaterialet uppfyller kraven för homoskedasticitet vilket gör att 
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regressionsanalysen kan utföras. Dock är spridningen av värdena väldigt stor vilket 

kommer att påverka förklaringsgraden negativt. Därför har, i ett nästa steg, 

datamaterialet sorterats in i 16 portföljer efter andelen utländskt ägande. Anledningen 

till att just 16 portföljer valts är för att få ett jämnt antal observationer i varje portfölj, 

närmare bestämt 37 stycken. Medelvärden för prisfallskvot och andel utländskt 

ägande för varje enskild portfölj har därefter beräknats. Dessa medelvärden ligger 

sedan till grund för ytterligare en regressionsanalys som utförts med prisfallskvot som 

oberoende variabel av den beroende variabeln andelen utländskt ägande. 

3.6. Validitet och källkritik  

En studies validitet grundar sig i hur väl det man undersökt verkligen stämmer 

överens med det man haft för avsikt att undersöka, det vill säga giltigheten för arbetet 

(Thurén, 1991). För att undersökningen skall anses ha hög validitet har en lämplig 

metod strukturerats och tillämpats för att på bästa sätt kunna besvara frågeställningen. 

Ytterligare bidragande till hög validitet är storleken på datamaterialet. Valet att 

undersöka en så pass lång tidsperiod som 2008-2012 innebär att datamaterialet 

omfattas av mellan 600-700 observationer beroende på vilken variabel som 

undersökts. Ett stort urval ger större möjligheter att få statistiskt signifikanta resultat, 

vilket ger tillförlitlighet, utrymme och grund för konkreta analyser och slutsatser. 

Teorier, information och kunskap som betraktas som relevant till denna studie har 

primärt erhållits från tidigare forskningsartiklar publicerade i välkända tidskrifter 

såsom Journal of Finance och Journal of Business som finns att tillgå via Uppsala 

universitetsbiblioteks databas. De modeller som använts för olika resonemang kring 

ex-dagseffekten är väl beprövade i tidigare forskning och kan därför anses vara 

bidragande till hög validitet. Resultaten från undersökningen är därtill snarlika med 

tidigare studier på den svenska marknaden, vilket tyder på att ett tillförlitligt 

tillvägagångssätt.  
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4. Resultat och analys  

4.1. Medelvärde på prisfallskvot 

Tabell 1 nedan visar resultaten från t-testet för medelvärdet på prisfallskvoten för 

undersökningens population. Mätningar har utförts för varje enskilt år, vilket går att 

urskilja av kolumn ett. Kolumn två anger hur många observationer (N) som 

undersökts och kolumn tre anger medelvärdet för prisfallskvoten för åren. Vidare i 

kolumn fyra anges standardavvikelsen för medelvärdet för prisfallskvoten, det vill 

säga hur mycket enskilda värden i genomsnitt avviker från medelvärdet. Detta följs 

slutligen upp av p-värdet för varje år, vilket står angivet i kolumn fem. P-värdet anger 

signifikansgraden av mätningen, och huvudregeln är att om p-värdet är mindre än 

0,05 kan resultatet betraktas som statistiskt signifikant. Observera att den sista raden 

anger resultatet för hela populationen, det vill säga för hela tidsperioden 2008-2012. 

Tabell 1: t-test för medelvärde på prisfallskvot  

År N Prisfallskvot Standardavvikelse p-värde 

2008 132 0,6015 0,4021 0,000 

2009 114 0,5867 0,4207 0,000 

2010 114 0,5558 0,4492 0,000 

2011 131 0,6198 0,3866 0,000 

2012 137 0,5968 0,3879 0,000 

2008-2012 628 0,5933 0,4076 0,000 

Resultatet visar att prisfallskvoten för hela datamaterialet är 0,5933, vilket innebär att 

aktiekursen på ex-dagen i genomsnitt sjunker med 59,33% av utdelningsbeloppet. 

Vidare kan noteras att samtliga prisfallskvoter för de separata åren är tämligen 

oförändrade, med andra ord prisfallskvoten ligger på ungefär samma nivå för alla år. 

Därtill bör också tilläggas att resultaten från undersökningen har hög statistisk 

signifikansgrad till följd av de låga p-värden som påvisats. Något som gör att 

nollhypotesen, som syftar till att prisfallskvoten ska vara lika med ett, kan förkastas.  

Figur 3 nedan visar ett histogram över fördelningen av prisfallskvoten i 

datamaterialet. Den vågräta x-axeln anger olika värden på prisfallskvot och den 
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lodräta y-axeln anger vilken frekvens, med ord hur många observationer, varje stapel 

innehåller.  

Figur 3: Histogram för prisfallskvoten 

 

För en stor andel observationer är prisfallskvoten exakt noll. Det betyder att för dessa 

observationer är öppningskursen på ex-dagen exakt densamma som stängningskursen 

på n. I och med att det är ett så pass stort antal observationer har test utförts för att se 

hur dessa observationer påverkar resultatet. Efter att ha rensat bort samtliga 

observationer där prisfallskvoten är noll är medelvärdet för samma kvot fortfarande 

statistiskt signifikant skilt från 1 med p-värdet 0,000. Medelvärdet ökar efter att dessa 

observationer rensats till 0,65. I och med den relativt lilla förändringen i medelvärdet 

och att p-värdet fortfarande är 0,000 bör robustheten i resultatet för hypotestestet för 

medelvärdet för prisfallskvoten vara hög. 

4.1.1. Analys av medelvärde på prisfallskvot 

Enligt effektiva marknadshypotesen skall marknaden regleras efter all tillgänglig 

information, vilket innebär att det som investerare inte borde vara möjligt att 

överträffa marknaden och göra arbitrage (Fama, 1970). Detta innebär i sin tur att om 

Nasdaq OMX Stockholm vore att betrakta som en effektiv marknad skulle resultatet 

från studien visat att prisfallskvoten för undersökningens population var lika med ett. 
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Resultaten visar dock på att medelvärdet för prisfallskvoten är signifikant skild från 

noll med ett värde på 0,59, vilket antyder att Stockholmsbörsen inte kan betraktas som 

en effektiv marknad och att prisutvecklingen på ex-dagen är att betrakta som en 

anomali. Dock är detta medelvärde större än det i De Ridder och Sörenssons (1995) 

studie vilket tyder på att marknaden trots allt blivit mer effektiv. Vidare innebär det 

också att Elton och Grubers (1970) hypotes om skattedrivna klientel inte kan 

användas för att förklara prisutvecklingen på ex-dagen i Sverige, med andra ord kan 

nollhypotesen förkastas.  

Resultatet från undersökningen motsäger även Famas (1965) teori om random walk 

som är starkt kopplad till den effektiva marknadshypotesen. För varje år går att 

urskilja en ex-dagseffekt då medelvärdet för prisfallskvoten är signifikant skilt från 

ett. Medelvärdet förändrar sig inte heller avsevärt från år till år. I detta fall ser inte 

prisutvecklingen på ex-dagen slumpmässig ut utan ett mönster går att urskilja i hur 

priset sjunker på ex-dagen under den undersökta tidsperioden.  

För ett antal observationer är prisfallskvoten större än ett. Det skulle kunna bero på att 

marknaden i dessa fall reagerat positivt på information som presenterats på n, 

exempelvis under VD-anförandet. 

4.2. Direktavkastning 

Tabell 2 har strukturerats i likhet med tabell 1 i 4.1 där kolumn tre till sex även 

återfinns i tabell 2 för t-test för medelvärde på prisfallskvot med avseende på 

direktavkastning, dock under kolumn tre till fem. I kontrast till tabell 1 har 

datamaterialet delats in i kvartiler istället för år, vilket redovisas i kolumn ett. 

Observationerna delades in efter ökande värde på direktavkastning, varvid kvartil ett 

avser de observationer med lägst värde på direktavkastning och kvartil fyra de 

observationerna med högst värde. För ytterligare tydlighet har medelvärdet för 

direktavkastning inom varje kvartil redovisats i kolumn 2. 
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Tabell 2: t-test för medelvärde på prisfallskvot med avseende på direktavkastning  

Kvartiler 
Medelvärde 

direktavkastning 
N Prisfallskvot Standardavvikelse p-värde 

Q1 1,83 % 157 0,4046 0,4316 0,000 

Q2 3,15 % 157 0,5196 0,3993 0,000 

Q3 4,26 % 157 0,7034 0,3731 0,000 

Q4 6,87 % 157 0,7456 0,3254 0,000 

Undersökningsresultatet visar att medelvärdet för prisfallskvoten är skilt från noll för 

var och en av kvartilerna. Vidare, vid jämförelse av kvartilerna, kan urskiljas att 

värdet på prisfallskvoten ökar för högre värde på direktavkastning. I kolumn sex går 

att läsa av att p-värdena för varje enskild kvartil antar värdet 0,000, med andra ord är 

medelvärdet för prisfallskvoten inom varje kvartil med statistisk signifikans skilt från 

ett. Resultaten från t-testet som avsåg undersöka om det rådde någon skillnad på 

medelvärdet för prisfallskvoten mellan den högsta och den lägsta kvartilen visade att 

kvartilerna är signifikant skilda med ett p-värde på 0,000 och nollhypotesen kan 

därmed förkastas. 

4.2.1. Analys av direktavkastning 

I enlighet med flera tidigare studier, bland annat Elton och Gruber (1970), Daunfeldt 

(2007) och de Ridder och Sörensson (1995), är prisfallskvoten större för aktier med 

hög direktavkastning. Elton och Gruber (1970) menar att det beror på att klientel som 

beskattas olika drar sig till aktier beroende på direktavkastningsnivån. Eftersom 

kapitalvinst och utdelning inte beskattas olika i Sverige kan Elton och Grubers (1970) 

teori inte förklara ex-dagseffekten på den svenska marknaden. Det finns dock 

utrymme för andra teorier som möjligtvis kan förklara varför prisfallskvoten ökar med 

storleken på direktavkastningen på svenska marknaden. En av dessa skulle kunna vara 

Kalays (1982) teori som bygger på kortsiktig handel. Kalay (1982) underbygger sin 

teori med en studie som påvisar att investerare utnyttjar att aktiekursen inte faller i 

paritet med utdelningsbeloppet och därför handlar aktien före och på ex-dagen för att 

utnyttja arbitragemöjligheter. Vid högre direktavkastning finns större utrymme för 

investerare att göra arbitrage, vilket bör leda till att handeln ökar med aktier med hög 

direktavkastning och enligt Kalay (1982) innebär ökad handel att prisfallskvoten ökar 

och aktiekursen kommer närmare jämvikt. 
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4.3. Börsvärde 

Resultaten från t-testet för medelvärdet för prisfallskvoten med avseende på börsvärde 

illustreras nedan i tabell 3. Eftersom samma typ av test, det vill säga om medelvärdet 

för prisfallskvoten är skilt från ett, utförts på denna population som för 4.1 och 4.2 

presenteras värden för antal observationer, medelvärde på prisfallskvot, 

standardavvikelse och p-värde även här. Det som skiljer detta test från de andra är att 

observationerna har sorterats efter vilket segment bolagen tillhör, det vill säga Small 

Cap, Mid Cap eller Large Cap där det förstnämnda segmentet innehåller de företag 

med lägst börsvärde och det sistnämnda innehåller de med högst dito. Företag som 

tillhör Large Cap har i högre utsträckning lämnat utdelning under perioden 2008-

2012. 

Tabell 3: t-test för medelvärde på prisfallskvot med avseende på börsvärde  

Börslista N Prisfallskvot Standardavvikelse p-värde 

Small 197 0,4444 0,4424 0,000 

Mid 203 0,5668 0,3908 0,000 

Large 228 0,7456 0,3327 0,000 

Prisfallskvoten visar sig vara störst för företag registrerade på Large Cap-listan där 

aktiekursen faller med genomsnitt 74,56 % av utdelningsbeloppet. Därefter är kvoten 

något lägre för Mid Cap och lägst för Small Cap.   

4.3.1. Analys av börsvärde 

Vad gäller börsvärdets inverkan på prisfallskvoten kan konstateras att medelvärdet för 

prisfallet är skilt från noll för alla segment. Vid jämförelse medelvärdena emellan kan 

också konstateras att medelvärdet för prisfallskvoten ökar för större börsvärden. Detta 

är rimligt då likviditeten i dessa aktier också är större vilket borde medföra en högre 

grad av effektivitet.  

4.4. Avvikande avkastning 

I Tabell 4 redovisas resultaten för undersökningen av avvikande avkastning för 

tidsperioden som sträcker sig fem dagar innan och efter ex-dagen under åren 2008-

2012. Kolumn ett anger hur många dagar före eller efter ex-dagen värdena på varje 

rad representerar. Vidare anges genomsnittlig avvikande avkastning (AAR) för varje 
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dag i kolumn två och samma värdes signifikansgrad i form av ett p-värde i kolumn 

tre. Avslutningsvis, i kolumn fyra, anges kumulativ avvikande avkastning (CAR) 

vilket erhålls genom att addera den genomsnittliga avvikande avkastningen för varje 

dag.  

Tabell 4: Avvikande avkastning  

Dag AAR p-värde (AAR) CAR 

-5 -0,02 % 0,852 -0,02% 

-4 0,01 % 0,925 -0,01% 

-3 0,16 % 0,121 0,15% 

-2 0,26 %** 0,025 0,41% 

-1 -0,05 % 0,740 0,36% 

Ex-dagen 0,62 %*** 0,000 0,98% 

1 -0,22 %** 0,010 0,76% 

2 -0,11 % 0,238 0,65% 

3 -0,04 % 0,612 0,61% 

4 -0,06 % 0,506 0,55% 

5 -0,11 % 0,191 0,44% 

Resultatet för kumulativ avvikande avkastning under perioden kring ex-dagen antar 

för åren 2008-2012 ett positivt värde på 0,44 %. De dagar med genomsnittlig 

avvikande avkastning som är signifikant skilda från noll har i tabellen utmärkts med 

asterisk i kolumnen för AAR, det vill säga två dagar innan ex-dagen, på ex-dagen och 

en dag efter ex-dagen. Tre asterisker symboliserar signifikans på 1 % -nivån och två 

asterisker symboliserar signifikans på 5 % -nivån. 

4.4.1. Analys av avvikande avkastning 

I kontrast med Lasfer (1995) antyder resultaten från undersökningen av avvikande 

avkastning att avkastningen dagarna före ex-dagen är i genomsnitt positiv medan 

tiden efter ex-dagen präglas av negativa värden på avvikande avkastning. Detta 

överensstämmer med den teori Kalay (1982) utformat, det vill säga att kortsiktiga 

investerares handel under perioden driver ex-dagseffekten. För investerare på Nasdaq 

OMX Stockholm finns därmed arbitragemöjligheter under perioden före och efter ex-
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dagen. Detta genom att köpa en aktie innan ex-dagen för att sedan sälja den under den 

efterföljande perioden innan aktiekursen hunnit sjunka med det belopp som motsvarar 

utdelningen.  

Vidare kan konstateras att resultatet för avvikande avkastning på ex-dagen är lägre än 

det i de Ridder och Sörensson (1995) och detta är således ett tecken på att ex-

dagseffekten har minskat. 

4.5. Utländskt ägande 

Nedan i tabell 5 presenteras sammanfattat resultaten för andelen utländskt ägande. 

Datamaterialet är indelat i kvartiler beroende på storlek på andel utländskt ägande, 

vilket går att urskilja ur kolumn ett. Kvartilerna är strukturerade efter växande värde 

på andelen utländskt ägande, och medelvärdet för andelen i varje kvartil redovisas i 

kolumn fyra. Vidare, i kolumn tre till sex, återkommer de rubriker som redovisats i 

tidigare tabeller: antal observationer, prisfallskvot, standardavvikelse och p-värde.  

Tabell 5: t-test för medelvärde på prisfallskvot med avseende på utländskt ägande  

Kvartiler 
Medelvärde andel 

utländskt ägande 
N Prisfallskvot Standardavvikelse p-värde 

Q1 5,3 % 148 0,5070 0,4256 0,000 

Q2 14,5 % 148 0,5594 0,3815 0,000 

Q3 25,6 % 148 0,6369 0,4155 0,000 

Q4 45,0 % 148 0,7015 0,3629 0,000 

De statistiskt signifikanta resultaten illustrerade i tabellen ovan antyder att 

prisfallskvoten ökar i värde för varje kvartil, det vill säga för högre andel utländskt 

ägande. Vidare, på t-testet för skillnaden mellan Q1 och Q4, visade det sig att det 

kunde påvisas att medelvärdena på prisfallskvoten mellan de båda kvartilerna skilde 

sig från varandra med ett p-värde på 0,000. Något som antyder att skillnaden är 

statistiskt signifikant och att nollhypotesen därmed kan förkastas.   

Nedan, i figur 4, illustreras resultatet av den utförda regressionsanalysen där det 

undersöktes hur den oberoende variabeln andelen utländskt ägande påverkar värdet på 

den beroende variabeln prisfallskvoten. Den lodräta axeln, y-axeln, symboliserar 

prisfallskvoten och den vågräta axeln, x-axeln, andelen utländskt ägande. Alla 

observationerna från undersökningens population finns representerade som punkter i 
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diagrammet och den linjärt skattade linjen förklarar sambandet mellan prisfallskvot 

och andelen utländskt ägande. Vidare illustreras formeln för den enkla linjära 

regressionen samt dennes justerade förklaringsgrad, vilken kan urskiljas i kolumnen 

för     
  i tabell 6. Den justerade förklaringsgraden anger hur stor av variationen i den 

beroende variabeln som kan förklaras av variationen i den oberoende variabeln. 

 

Figur 4: Regressionsanalys 

 

                                                   

Tabell 6: Regressionsanalys 

Standardfel        
  

0,397   3,18 %       3,02 %        

Den skattade regressionslinjen för prisfallskvoten visar på ett positivt linjärt samband 

mellan den beroende variabeln prisfallskvoten och den oberoende variabeln andelen 

utländskt ägande. Koefficienten 0,445 för andelen utländskt ägande visar upp ett p-

värde på 0,000 vilket visar att sambandet även är statistiskt signifikant. Den justerade 

förklaringsgraden för den skattade regressionsmodellen är dock låg med ett värde på 

3,02 % vilket betyder att variationen i prisfallskvoten bara förklaras till 3,02 % av 

variationen i andelen utländskt ägande. 
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Nedan, i figur 5, presenteras på samma sätt som i figur 4 resultatet av 

regressionsanalysen för de 16 portföljer sorterade efter andelen utländskt ägande i 

vilken det linjära sambandet blir tydligare.  

Figur 5: Regressionsanalys med portföljer 

 

                                                   

Tabell 7: Regressionsanalys med portföljer 

Standardfel        
   

0,072 53,4 %       50,1 %        

Den justerade förklaringsgraden ökar kraftigt eftersom att spridningen av 

observationer minskat kraftigt efter indelningen i portföljer. Koefficienten för 

utländskt ägande är signifikant med ett p-värde på 0,001. 

4.5.1. Analys av utländskt ägande 

Vad gäller huruvida andelen utländskt ägande påverkar prisutvecklingen på ex-dagen 

visar resultatet att medelvärdena för gruppen med låg andel utländskt ägande och 

gruppen med hög andel utländskt ägande är statistiskt signifikant skilda. Vidare är 

medelvärdet för gruppen med högt utländskt ägande högre än gruppen för den med 

lågt utländskt ägande, i motsats till Liljeblom et al. (2001). Skillnaden i skattesatser 
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kan vara en tänkbar förklaring till varför resultaten skiljer sig där den genomsnittlige 

finske investeraren föredrar utdelning.  

Resultatet visar en låg förklaringsgrad för den enkla linjära regressionen med 

prisfallskvot som beroende variabel och utländskt ägande som oberoende variabel. 

För regressionen där datamaterialet delats upp i portföljer sorterat efter andelen 

utländskt ägande går tydligare att urskilja ett linjärt samband mellan variablerna. För 

enskilda observationer finns det alltså många andra faktorer som påverkar 

prisfallskvoten. För portföljer indelade efter andelen utländskt ägande kan däremot en 

större andel av variationen i prisfallskvoten förklaras av variationen i utländskt 

ägande. 
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5. Slutsats  

Syftet med denna undersökning var att dels att fastställa huruvida det existerar en ex-

dagseffekt på Stockholmsbörsen, dels att titta på tidigare studerade faktorer och 

undersöka om de ändrats över tid, men också att undersöka huruvida utländskt ägande 

påverkar prisutvecklingen på ex-dagen.  

Till en början kan konstateras att det under perioden 2008-2012 existerade en ex-

dagseffekt på Stockholmsbörsen. Närmare bestämt faller aktiekursen med 

motsvarande 59 % av utdelningsbeloppet på ex-dagen, vilket innebär att marknaden 

fortfarande är ineffektiv, men att den blivit mer effektiv i jämförelse tidigare 

undersökningsperioder. Detta skulle kunna bero på att förekomsten av effekten blivit 

mer uppmärksammad och mer lättillgänglig för investerare. 

Vidare gällande direktavkastning går samma mönster att urskilja som bland annat de 

Ridder och Sörensson (1995) och Elton Gruber (1970), det vill säga att aktier med 

högre direktavkastning i genomsnitt har högre prisfallskvot än de med lägre 

direktavkastning. Beträffande avvikande avkastning kan konstateras att under den 

undersökta perioden antar AAR ett värde på 0,62 %, vilket är lägre i jämförelse med 

de Ridder och Sörensson (1995). Möjligheterna att göra arbitrage har således minskat. 

Sammantaget för att besvara den andra frågeställningen kan fastslås att marknaden 

fortfarande är ineffektiv kring ex-dagen, men utifrån förändringen på de faktorer som 

undersökts kan en minskning i ineffektiviteten påvisas.  

Resultatet för frågeställningen gällande huruvida utländskt ägande påverkar 

prisutvecklingen på ex-dagen visar att medelvärdet på prisfallskvoten för gruppen 

med högt utländskt ägande skilt från gruppen med lågt utländskt ägande. 

Regressionen där det totala datamaterialet ligger till grund för analysen visar upp en 

justerad förklaringsgrad på 3,02 %. Efter att ha delat in observationerna i 16 portföljer 

sorterade efter andelen utländskt ägande går dock att urskilja ett tydligare linjärt 

samband med en justerad förklaringsgrad på 50,1 %. Båda resultaten av 

regressionerna är signifikanta. Slutsatsen och svaret på frågeställningen blir därmed 

att andelen utländskt ägande har en påverkan på prisfallskvoten.  
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5.1. Förslag till framtida forskning  

En möjlig förklaring till resultatet på prisfallskvoten skulle kunna vara 

transaktionskostnader, i enlighet med Kalays (1982) teori om kortsiktiga investerare. I 

Sverige råder som tidigare nämnt ingen skillnad på beskattning av kapitalvinst och 

utdelning, varpå prisfallskvoten bör vara lika med ett om Elton och Grubers (1970) 

teori vore applicerbar på svenska marknaden.  

Kalay (1982) syftar till att det är kortsiktiga investerare som driver prisutvecklingen 

på ex-dagen. Med det menas att kortsiktiga investerare, i försök att göra arbitrage, 

köper och säljer aktien under ex-dagen till dess att det som återstår av 

överavkastningen är transaktionskostnaden. I denna studie gick att påvisa en 

avvikande avkastning innan ex-dagen. En mer ingående studie kring ”The Short-term 

Trading Hypothesis” på den svenska marknaden vore därmed intressant.  

Vidare har ingen tidigare studie uppmärksammats gällande hur andelen institutionellt 

ägande påverkar prisutvecklingen på ex-dagen på den svenska marknaden. En sådan 

studie skulle möjligtvis kunna bidra ytterligare förståelse av ex-dagseffekten. 
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