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Sammanfattning 

 

I denna uppsats har vi undersökt möjligheten till övervinster i samband med utdelningar för svenska 

företag på OMX Stockholm Large Cap och Small Cap mellan åren 2006 och 2010. Genom en statistisk 

jämförelse mellan aktiekursens förändring i samband med utdelningen undersöker vi marknadens 

effektivitet. Resultaten tyder på att Large Cap är en effektiv marknad i samband med utdelningar, 

medan Small Cap visar tecken på ineffektivitet. Resultaten stödjer delvis tidigare studier, som säger 

att marknaden är effektiv. Vår studie skiljer oss från tidigare forskning eftersom vi undersöker Large 

Cap och Small Cap som separata marknader istället för hela börsen. Vi undersöker dessutom 

huruvida utdelningens storlek haft betydelse för marknadseffektiviteten. Resultaten pekar mot att 

marknaden är mer effektiv vid högre utdelning, men störningar utanför modellen kan ha skapat 

dessa resultat 
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1. Inledning 

 

Aktiemarknaden ska vara en effektiv fördelare av resurser, genom konkurrens om både kapital och 

ägande. Företaget får tillgång till långfristigt kapital och investerarna erbjuds i utbyte delägarskap i 

företaget. Den del av företagets vinst, som inte används för rörelseverksamheten eller företagets 

förpliktelser, övergår till ägarna. Hur ägarna väljer att disponera dessa eventuella fria kassaflöden 

påverkar kursvärdet på aktien. De alternativ som finns är att antingen dela ut vinsten till aktieägarna, 

återinvestera i företaget eller återköpa företagets egna aktier. På en effektiv marknad ska det inte 

spela någon roll om vinsten delas ut eller återinvesteras i företaget. Vid en utdelning ska priset på 

aktien falla med motsvarande summa då tillgångar flyttas från fritt eget kapital i företaget till 

aktieägare (Miller & Modigliani, 1961, s. 412).   

Utdelningsprocessen börjar hos företagets styrelse. Då styrelsen har bättre inblick i företaget än 

aktieägarna, är de i en bättre position att bedöma lämplig storlek på utdelningen. Styrelsen saknar 

dock befogenhet att fatta ett definitivt beslut om utdelning. Ett sådant beslut kan enbart fattas av 

aktieägarna och det ska ske på bolagsstämman (Aktiebolagslagen 18kap 1§). Styrelsen lämnar därför 

en rekommendation om vad de anser att storleken på utdelningen bör vara, varpå det är upp till 

aktieägarna att fastställa det definitiva beloppet. Denna rekommendation lämnas i allmänhet via en 

offentlig bokslutskommuniké i god tid innan bolagsstämman, där sedan det slutliga beslutet fattas. 

På bolagsstämman fastställs även en avstämningsdag, vanligen tre arbetsdagar efter årsstämman, då 

en avräkning av aktieinnehavet sker för att fastställa äganderätterna vid tiden för bolagsstämman. 

Med hjälp av avräkningen delas rätt belopp ut till de olika aktieägarna. Utbetalningen görs av 

Värdepapperscentralen och sker vanligtvis inom en vecka efter avstämningsdagen (Aktiespararna.se, 

2011). Den övervägande mängden av rekommendationer gällande utdelningsbelopp från styrelser 

fastställs utan ändringar av aktieägarna (Claesson, 1987, s. 186).  

Eftersom den definitiva utdelningen blir offentlig information efter bolagsstämman, är dagen efter 

stämman viktig i undersökningssammanhang. Det är först då börsen har möjlighet att bemöta den 

nya information som givits tillkänna och ofta sjunker aktiekursen den här dagen, en effekt av att 

värdet i företaget har sjunkit med summan av aktieutdelningen. Dagen efter en bolagsstämma 

brukar, i utdelningssammanhang, kallas för ex-dag (Claesson, 1987, s. 186). 
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1.1 Mål med undersökningen 
Målet med denna studie är att bringa klarhet i hur den svenska aktiemarknaden reagerar på 

aktieutdelningar. Genom en statistisk undersökning försöker vi hitta indikationer på att teorin om 

den effektiva marknaden kan ifrågasättas. Vår förhoppning är att studien underlättar för investerare, 

företag och akademiker att förstå marknadens reaktion i samband med utdelningar, samt vilken roll 

storleken på utdelning har i förhållande till företagets aktiekurs i det individuella fallet. 

1.2 Problemdiskussion 
Mycket av den grundläggande teorin inom finansiell ekonomi bygger på antagandet om effektiva 

marknader (Rubenstein, 2001, s. 15). I utdelningssammanhang skulle detta innebära att priset per 

aktie sjunker med samma värde som utdelningen per aktie, då tillgångar försvinner ut från företaget 

och aktiekursen består av företagets totala tillgångar plus förväntad framtida avkastning. Om 

justeringen i aktiekursen inte motsvarar utdelningsbeloppet uppstår en skillnad i värde, antingen 

positiv eller negativ beroende på om aktiekursen faller med mer eller mindre än utdelningsbeloppet . 

Marknaden är i så fall inte effektiv i sin reaktion till utdelningen. Om företaget ifråga istället skulle 

välja att avstå från utdelning, skulle tillfället för den eventuella ineffektiviteten på marknaden inte 

uppstå.  

1.2.1 Problemformulering 

1. Har det funnits marknadsineffektiviteter i samband med utdelningar på OMX Stockholm 

Large Cap och OMX Stockholm Small Cap under åren 2006 - 2010? 

2. Har storleken på utdelning i förhållande till aktiekursen haft någon betydelse för ex-

dagseffekten? 

1.3 Avgränsning 
Studien avser OMX Stockholm Large Cap och Small Cap mellan åren 2006 och 2010. Tidsperiodens 

start är vald med tanke på ombildningen av Stockholms Fondbörs till OMX Stockholm år 2006, vilket 

ledde till en ombildning av de gamla börslistorna till Large, Mid och Small Cap. År 2010 är det sista 

året med fullständig information vilket ger studien en tidsperiod på fem år. 

Företag utanför Large Cap- och Small Cap-segmenten inom OMX Stockholm, samt andra börser runt 

om i världen, ingår inte i undersökningen. Vi förbehåller oss dock möjligheten till eventuella 

jämförelser med liknande studier som har andra börser i fokus. 
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2. Referensram 
 

2.1 Den effektiva marknaden 
En effektiv marknad, som den tillämpas i modellerna av Miller & Modigliani (1961), definieras som: 

 Inga skatter eller transaktionsavgifter. 

 Tillräckligt många parter deltar för att prismekanismen ska fungera. 

 Ingen part har makten att enskilt påverka marknadspriser. 

Denna teoretiska modell speglar inte verkligheten på aktiemarknaden utan är enbart av teoretisk 

karaktär, något som Miller & Modigliani (1961, s. 413) också påpekar. Exempelvis har vi i Sverige 

inkomstskatt av kapital (Inkomstskattelagen 1999:1229 41kap), men det ogiltigförklarar inte Miller 

och Modiglianis (1961) antagande. Skattesatsen i Sverige är nämligen densamma för mottagaren 

oavsett om inkomsten kommer från utdelningar eller framtida försäljning av aktier. Det är dock 

viktigt att notera att kapitalvinster delvis kan kvittas mot kapitalförluster i samband med försäljning 

av aktier i vissa länder, däribland Sverige, vilket kan påverka en investerares preferenser gällande 

utdelning eller ej. Aktieinnehavaren kan därmed påverka skattekostnaden i viss mån, genom att sälja 

aktier med vinst under samma taxeringsår som det uppkommer en kapitalförlust.  

Transaktionskostnader för aktiehandel varierar men är förhållandevis små. Givetvis kan det ha 

betydelse om övervinsten är mycket liten och kräver att man köper en väldigt stor mängd aktier för 

att ta vara på övervinsten. 

Miller & Modiglianis (1961) prismekanism kallas även för aggregerad pristeori (Hayek, 1945). Ett pris 

som är satt genom frivillig överenskommelse innehåller information om hur inblandade parter 

värderar en vara. På en större marknad, med många enskilda köpare och säljare, representerar 

marknadspriset summan av de enskilda priserna och därigenom summan av olika parters 

värderingar. Tillräckligt många deltagande parter är därför mycket viktigt för informationsinnehållet i 

en fungerande prismekanism (Hayek, 1945, s. 526). En investerare behöver till exempel inte veta 

något om kopparproduktionen för att se den resulterande prishöjning som reflekterar händelsen. 

Priset visar en värdering av varan, från både köparen och säljaren, fram till handelsögonblicket. Det 

är viktigt att ingen enskild part har tillräckligt stort inflytande för att kunna påverka denna typ av 

prissättning, eftersom detta skulle innebära en snedvriden värdering (Miller & Modigliani, 1961, 

s. 412). Detta kan uppstå genom till exempel prisdumpning eller genom att man stryper utbudet av 

en resurs eller vara. Enskilda parter med makt att påverka priset har därför även makt att störa 
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prismekanismen. Huruvida prismekanismen fungerar eller inte är av stor vikt för vår undersökning. Vi 

antar att det finns tillräckligt med investerare för att marknadsmässiga priser ska kunna sättas. Vad 

gäller att enskilda parter inte kan påverka priset kan detta givetvis diskuteras, eftersom kapital-

strukturen i svenska företag ser ut som den gör, något som avhandlas senare i uppsatsen. Slutligen 

förutsätter en effektiv marknad även att investerare agerar rationellt, det vill säga är nytto-

maximerande i alla lägen.  

Fama (1970) presenterade tre olika modeller av marknadseffektivitet: Starkt, medelstarkt och svagt 

effektivt. En starkt effektiv marknad innebär att det inte finns några övervinster för investerare, alla 

tillgångar är perfekt värderade och vinster återspeglar enbart en risk premium. Medelstark 

marknadseffektivitet är samma modell, men hänsyn tas till informationsasymmetri, det vill säga att 

enbart de som besitter information som inte är allmänt tillgänglig skulle kunna hitta övervinster. 

Korrekta bedömningar om framtida utvecklingar som inte är allmänt kända i en marknad av 

medelstark effektivitet, där en investerare överträffar andras prognoser, kan ge en högre framtida 

avkastning.  

2.1.1 En svagt effektiv marknad 

I svagt effektiva marknader antas priset reflektera den aggregerade allmänna värderingen av 

tillgänglig information. Förändringar beror enbart på ny information eller på att investerare har 

ändrat sina prioriteringar, alternativt omvärderat gammal information. Övervinster är möjliga, 

genom skillnader i investerarnas åsikter om framtiden, men återkommande regelbundna vinst-

möjligheter kommer att utnyttjas av investerare tills marknadspriset anpassat sig till en ny jämvikts-

nivå, där det inte längre finns någon övervinstmöjlighet. Fama (1970) hävdade att marknaden var 

åtminstone svagt effektiv och att priserna baserades på förväntningar skapade av den tillgängliga 

informationen. En slumpmässig reaktion, Random walk, på ny information kunde dessutom förväntas 

av marknaden, och skulle kunna vara en förklaring på eventuella avvikelser (Fama, 1965).  

Famas (1970) slutsats att marknaden är svagt effektiv ligger till grund för mycket annan forskning 

inom den finansiella sfären (Novak, 2008; Rubenstein, 2001; Hamberg, 2004). Antagandet om den 

svagt effektiva marknaden ligger även till grund för de flesta värderingsmodeller som har utvecklats 

på senare tid (Novak, 2008, s. 21).  Hamberg (2004) bygger vidare på Fama (1970) och beskriver tre 

villkor som den svagt effektiva marknaden bör uppfylla: 

 Ett kostnadseffektivt informationsflöde där information om priset, samt förhållande som 

påverkar marknadsutsikter, kan förmedlas. 
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 Kompetenta analytiker och investerare, som kan behandla ny information och göra analyser 

som resulterar i att marknaden finner en ny jämvikt genom investeringar som motsvarar 

deras förväntningar. 

 Låga effektivitetsbegränsningar för handel. Transaktioner ska kunna ske omedelbart och 

präglas av låga transaktionsavgifter. 

Fama (1970) påpekar att en svagt effektiv marknad kan finnas även utan att uppfylla några 

förbestämda krav, då rationell prissättning enbart kräver rationella investerare. En rationell 

investerare skulle fortsätta att handla, och därmed få priset att öka tills vidare investeringar inte 

längre är lönsamma, därigenom uppnå en ny jämviktspunkt.  

En svagt effektiv marknad bygger således på antagandet om marknadens ekonomiska jämvikt, där 

investerare är beredda att betala ett belopp som inte överstiger summan av diskonterade framtida 

utdelningar. Aktiemarknaden anses vara effektiv när aktier är korrekt värderade. Frågan blir hur man 

särskiljer marknadsvärdet och det korrekta värdet, för att kunna dra slutsatser om marknads-

effektiviteten (Novak, 2008 s. 20). Övervinster kan alltså förekomma genom skillnader i investerarnas 

åsikter om framtiden i samband med ny information, men kan bara finnas under en kortare period. 

Teorin om den effektiva marknaden utesluter inte möjligheter till slumpmässiga övervinster, utan 

säger snarare att aktiehandel baserad på ett systematiskt återkommande fenomen inte kan existera 

(Novak, 2008, s. 23). Återkommande regelbundna vinstmöjligheter skulle utnyttjas av investerare tills 

marknadspriset anpassar sig, det vill säga att alla investerare känner till fenomenet, och övervinsten 

därmed försvinner. Om man inte vet det korrekta värdet i en oviss framtid, förefaller det i stort sett 

omöjligt att testa och bekräfta, alternativt motbevisa, teorin om effektiva marknader.  Teorin om 

effektiva marknader kan således inte bekräftas direkt, utan enbart indirekt genom att försöka 

motbevisa den genom att finna belägg för att de komponenter i den teoretiska effektiva marknaden 

som redan har inträffat, visar upp tecken på felaktigheter. 

Om vi antar att teorin om minimalt rationella, och därmed svagt effektiva marknader är en rimlig 

modell för verkligheten, bör övervinstmöjligheterna vid ex-dagen elimineras av rationella 

investerare. En förutsättning för detta är att priset justeras tillräckligt snabbt och att Miller och 

Modiglianis (1961) förutsättningar om antal deltagare och deras enskilda påverkan på marknads-

priset stämmer. Framförallt krävs det att fenomenet upptäcks och utnyttjas av investerare och 

därmed integreras i marknadens förväntningar (Novak, 2008). 
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2.1.2 Den effektiva marknadens begränsningar 

På senare år har allt fler forskare hävdat att priserna är delvis förutsägbara, att de är beroende av 

historisk information samt en del fundamentala värderingsvariabler (Malkiel, 2003). Teorier inom 

marknadspsykologin, Behavioural Finance, gällande irrationalitet går emot teorin om rationella och 

effektiva marknader. Det finns flera avvikelser på den finansiella marknaden som forskare inom 

marknadspsykologi hävdar bevisar denna irrationalitet (Rabin, 1998). Bland annat hävdas det att det 

finns återkommande mönster i aktiekursen som strider mot teorin om den effektiva marknaden. 

Måndagseffekten, där avkastningen är lägre på måndagar än under resten av veckan (Pearce, 1987) 

samt januarieffekten, som säger att avkastningen tenderar att vara högre i januari än resten av året 

(ibid). Rubenstein (2001) visar att man bör använda rationell beteendeteori som förklaringsmodell i 

första hand. Med den kan man anta en minimalt rationell marknad, där prispåverkan av irrationellt 

beteende raderas ut av det rationella beteendet.  

En faktor som potentiellt kan påverka effektiva marknader är förekomsten av stora ägargrupper som 

råder över majoritetsandelar i många företag, något som är vanligt förekommande i Europa 

(Enriques & Volpin, 2007, s. 117). Möjligheten för enskilda grupper att påverka aktiekursen stör den 

naturliga prissättningen. En artikel av Faccio och Lang (2002) visar att koncentrerat ägarskap 

fortfarande är mycket vanligt i Sverige, en iakttagelse som också bekräftas av Gianetti och Laeven 

(2007). Enriques och Volpin (2007) beskriver även ägarskapet i form av en pyramidliknande struktur, 

det vill säga att en ägare har majoritetsandelar, alternativt har röstmajoritet på annat sätt, i ett 

företag som i sin tur har ett majoritetägande i ett annat företag. I dessa fall kan den ursprungliga 

ägaren ha kontroll över andelar som ger beslutande majoritet i ett företag, samtidigt som han enbart 

har rätt till en liten andel av kassaflödet. Enriques och Volpin (2007) undersökte inte svenska företags 

kapitalstruktur i sin studie, utan observerade trender i flera andra europeiska länder, men 

ägandestrukturen i svenska företag har många likheter med de länder som ingår i deras studie. En 

markant skillnad noteras jämfört med det väsentligt spridda ägarskap som är vanligt i både 

Storbritannien och USA. 

2.2 Signaleringsteori och utdelningspolicy 
Aktiekursens variationer är för kraftiga för att kunna förklaras enbart genom diskonterade 

värderingar av förväntade framtida utdelningar. Det behöver dock inte motbevisa idén om effektiva 

marknader om måttet för förändringar i utdelningen, standardavvikelsen av förändringar, 

underskattar den verkliga osäkerheten hos investeraren (Shiller, 1981, s. 434). Utdelningar visar med 
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andra ord en högre grad av stabilitet än aktiekursen, som är måttet på en samlad värdering av 

marknadsaktörerna. 

En förklaring av kopplingen mellan utdelningar och utvecklingen i aktiekursen återfinns i signalerings-

teorin. Den säger att förändringarna i utdelningar, alternativt förändringar i utdelningspolicy1, utgör 

ett informationsflöde från företagsledning till marknaden (Bhattacharya, 1979). Teorin har sina rötter 

i agentteorin och grundas i den informationsasymmetri som uppkommer inom större företag som 

inte förvaltas av ägarna. Företagsledningen besitter information om företagets förväntade avkastning 

från både pågående och planerade projekt, kunskap som inte är allmänt känd och som inte enkelt 

kan, eller bör, förmedlas till aktieägarna.  

En hög utdelningsnivå är givetvis omöjlig i det långa loppet för ett företag som inte har det fria 

kassaflödet för att täcka utbetalningarna. En minskning i utdelningsnivå uppfattas som betydligt mer 

negativ än vad motsvarande ökning uppfattas positivt (Michaely et. al., 1995), vilket gör det olönsamt 

att tvinga igenom en höjning av utdelningsbeloppet som inte är försvarbar i längden. Utdelnings-

förslag och förändringarna i utdelningspolicy är information som förmedlas offentligt från företags-

ledningen och är allmänt känd redan innan bolagsstämman fattar det definitiva beslutet. Eftersom 

styrelsens utdelningsförslag är offentlig information, skulle ett beslut taget av bolagsstämman som 

väsentligt avviker från förslaget, ses som en brist på förtroende och därmed uppfattas negativt av 

övriga parter. Det är därför rimligt att anta att den viktigaste informationen redan är inräknad i 

aktiekursen vid tidpunkten för utdelningen. 

2.3 Tidigare forskning 
Miller och Modigliani (1961) hävdade redan på 1960-talet att det på en effektiv marknad inte skulle 

finnas några möjligheter till övervinst i samband med utdelningar. Deras teori att värdet på aktien 

bör sjunka med samma värde som utdelningen har legat till grund för mycket av den senare 

forskningen inom området utdelningar. Enda möjligheten för övervinster var enligt dem störningar i 

marknadseffektiviteten, främst en eventuell skatteskillnad mellan kapitalvinst och utdelning. 

Elton och Gruber (1970) tillämpade Miller och Modiglianis forskning på sin undersökning av noterade 

bolag på USA-börsen. I sin studie konstruerade de en modell för att mäta skatteeffekten av en 

                                                             
1 Utdelningspolicy är det enskilda företagets villighet att betala ut fria kassaflöden och den varierar kraftigt mellan olika 

länder, sektorer och företag samt över tiden.  
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utdelning. Modellen har blivit allmänt vedertagen för mätningar av aktiekurser kring utdelnings-

datum och har tillämpats av andra forskare för liknande studier (Claesson, 1987). Modellen skrivs 

som: 

       

 
 

    
    

 

Pa = aktiekurs före utdelning   

Pb = aktiekurs efter utdelning   

D = utdelningsbelopp 

to = skattesats vid utdelning 

tc = skattesats vid försäljning av aktier 

I de fall skattesatsen är densamma mellan utdelning och kapitalvinst, följer att det högre ledet är lika 

med ett. Det ger att även om Elton och Gruber (1970) riktade sin undersökning mot olik beskattning, 

är formeln som de konstruerade användbar i syfte att mäta marknadseffektiviteten på aktie-

marknader, där skattesatsen är densamma för utdelning och kapitalvinst.  

Resultatet i Elton och Grubers (1970) studie visade att aktien inte gick ner med lika mycket som 

utdelningen, utan att den enbart föll med 0,777 gånger av utdelningsbeloppet (Elton & Gruber, 1970, 

s. 70), samt att skillnaden på de olika skattesatserna kunde förklara differensen tillräckligt för att 

stödja Miller och Modiglianis (1961) teori om en effektiv marknad. Denna teori stöddes ytterligare i 

en senare studie av Elton et. al. (2005) där skattefria pensionsfonder ställdes mot skattepliktiga 

aktier. I fallet med de skattefria pensionsfonderna sjönk aktiekursen med mer än utdelningen 

(kursfall > 1), vilket låg i linje med skattehypotesen eftersom alternativet varit beskattningsbar 

kapitalvinst vid försäljning. I gruppen bestående av skattepliktiga aktier sjönk på motsvarande sätt 

aktiekursen med mindre än utdelningen (kursfall < 1). Resultatet visade än tydligare att marknaden 

var effektiv och differensen mellan utdelningsbeloppet och minskning av aktievärdet kunde förklaras 

fullt ut med skatteeffekten. 

Studier av Hong Kong-börsen har visat att det finns möjlighet till övervinster runt ex-dagen (Frank & 

Jagannathan, 1998), vilket skulle tyda på en ineffektiv marknad. Både utdelning och kapitalvinster är 

skattefria (högra ledet i Elton och Grubers (1970) formel blir 1), vilket gör Hong Kong-börsen till en 

idealisk börs för denna typ av undersökning. Vidare konstateras att de övervinster som Frank och 

Jagannathan (1998) fann i sin studie, berodde på att Hong Kong-börsen inte var datoriserad, vilket 
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fysiskt hindrade möjligheterna att utnyttja övervinsterna av den en positiva ex-dagseffekten. 

Kadapakkam (2000) finner i en senare studie, efter det att börsen blivit datoriserad, att den positiva 

ex-dagseffekten, även om den fortfarande fanns, nu var för liten för att kunna utnyttjas till 

övervinster i samband med utdelning. Slutsatsen som Kadapakkam (2000) gör är att bara möjligheten 

att utnyttja positiv ex-dagseffekt räcker för att marknaden ska regleras till en jämvikt där inga 

övervinster är möjliga (Kadapakkam, 2000, s. 2860). 

Vad gäller svenska studier inom området, noterar Claesson (1987) i sin doktorsavhandling om 

Stockholms Fondbörs effektivitet (numera OMX Stockholm) en komplikation kring ex-dagar. Eftersom 

ex-dagen oftast infaller dagen efter bolagsstämman, är det möjligt att aktiekursen reagerar på fler 

komponenter än enbart utdelningen. Förväntningarna på information som inte härrör utdelningen 

nämns som en möjlig störning i undersökningen och vidare konstateras att det är en svår faktor att 

bedöma. Resultatet av studien visade att den onormala avkastningen inte var tillräcklig hög för att 

motivera transaktioner enbart i syfte att utnyttja ex-dagseffekten. Slutligen konstaterade Claesson 

(1987, s. 203) att USA är en mer intressant marknad för den här typen av undersökningar, eftersom 

amerikanska företag som praxis har utdelning på kvartalsbasis istället för årsbasis, som är normen på 

den svenska marknaden. Detta medför fler utdelningstillfällen i USA och därmed större möjligheter 

att undersöka om resultatet skiljer sig mellan olika perioder på året. 

3. Metod 
 

3.1 Insamling av data 
Data om företag som ingår i Large Cap och Small Cap har hämtats från Nasdaq OMX, och företag som 

varit med i grupperna under någon eller några år av vår studie har inkluderats i största möjliga mån, 

förutsatt att utdelningen har skett under den tid företaget funnits i någon av våra urvalsgrupper.  

Uppgifter om utdelningsbelopp, utdelningsdatum och aktiekurs har hämtats från Thomson Reuters 

Datastream, en elektronisk databas som handhar en mängd olika typer av statistisk data på företag 

över hela världen. Aktiekursen är justerad för eventuella aktiesplitter och nyemissioner, så att 

priserna är jämförbara med dagens utdelningar och aktiekurser. Vi har jämfört data mellan olika 

källor och funnit att eventuella justeringar inte alltid har skett på samma sätt. Vi har därför valt att 

hämta all data i den utsträckning det varit möjligt från samma källa för att undvika missvisande 

resultat. Betavärden har huvudsakligen hämtats från Thomson Reuters Datastream, men för två av 
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företagen saknades det i databasen och har därför hämtats från det finansiella nyhetsbolaget 

Bloombergs hemsida istället. All data sammanställdes sedan i Excel, där företag med utdelning 

skildes från de övriga. Slutligen sammanställde vi tabeller för varje år på båda urvalssegmenten, där 

vi noterade varje enskilt företags cum-värde, utdelning, ex-värde, utdelningsdatum samt betavärde. 

Cum-värde representerar stängningskursen dagen före utdelning och ex-värde representerar 

stängningskursen på dagen för utdelningens verkställande. Utifrån dessa tabeller gjordes statistiska 

t-tester med hjälp av programmet Minitab Statistical Software, version 15.  

3.2 Omsättning 
Large Cap och Small Cap är valda med tanke på skillnaden i marknadsvärde och omsättning, variabler 

som vi tycker är intressanta i sammanhanget. Omsättningen är mycket större på Large Cap, 

exempelvis var den 88 gånger större än Small Cap den 5 maj 2010 (Nasdaq OMX, 2011). Även om 

omsättningen varierar över tiden, anser vi att skillnaden är så stor att en generalisering kan göras i 

avseendet. Vi tror att detta kommer att reflekteras i en högre marknadseffektivitet och mindre 

möjligheter till övervinster i vårt Large Cap-segment. 

3.3 Population 
De företag som Thomson Reuters Datastream inte hade fullständig data om, men som ingick i de två 

segment vi undersökte, exkluderades från undersökningen för att undvika eventuella justeringsfel 

mellan Thomson Reuters Datastream och annan informationskälla. Vi anser att dessa få företag inte 

påverkade utgången av vår undersökning, då tillräckligt många observationer för statistiska t-test 

fanns. Företag som hade ex-dagen direkt efter en helgdag togs bort från urvalet för att isolera 

ex-dagseffekten så mycket som möjligt. Slutligen begränsades studien till företag med enbart en 

utdelning per år. 

OMX Stockholm Large Cap har för närvarande 56 listade företag (Nasdaq OMX, 2011). För att noteras 

på Large Cap krävs det ett totalt aktievärde som överstiger 1 miljard euro (Avanza, 2011). Large Cap 

är förhållandevis stabil jämfört med de mindre listorna vad gäller in- och utträde av företag, men det 

har ändå skett ett par bortfall samt ett eller annat tillträde till listan under de fem år som vår studie 

undersöker. Bortfallen är av tre olika karaktärer. Antingen har en företagsfusion ägt rum och aktien 

bytt namn eller flyttat till en annan börs, eller så har företaget minskat så pass i aktievärde att det 

har flyttats till OMX Stockholm Mid Cap. Det sista alternativet är att företaget gått i konkurs och 

försvunnit helt från börsen, något vi noterar har hänt ett par investmentföretag under finanskrisen. 

Antalet totala observationer på Large Cap under de fem år vi undersöker är 407 stycken, varav 376 
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stycken noterade en utdelning.  Av dessa föll 110 utdelningar bort på grund av att de var 

preferensaktier, 13 stycken på grund av att det hade halvårs- alternativt kvartalsutdelningar, samt 14 

stycken på grund av att ex-dagen noterades dagen efter helgdag. 239 utdelningar uppfyllde våra 

urvalskriterier. 

OMX Stockholm Small Cap har för närvarande 128 stycken listade företag (Nasdaq OMX, 2011). 

Kriteriet för att listas på Small Cap är ett totalt aktievärde på mindre än 150 miljoner euro (Avanza, 

2011). På grund av svårigheterna att hitta gamla listor på Small Cap valde vi att jämföra en lista från 

2010 med den nuvarande från 2011, och ytterligare två företag inkluderades som inte för närvarande 

listas på Small Cap. Detta gav oss totalt 644 observationer efter ett bortfall på sex observationer på 

grund av utträde från Small Cap. 268 företag noterade utdelningar som uppfyllde våra 

undersökningskrav. Enbart tre stycken preferensaktier noterade utdelning, så till skillnad från Large 

Cap valde vi att inkludera dessa i undersökningen, eftersom vi inte ansåg att det låga antalet 

påverkade undersökningen nämnvärt. Inga observationer exkluderades på grund av halvårs- 

alternativt kvartalsutdelning.  

 

3.4 Mått av ex-dagseffekten 
Vi använde oss av en statistisk hypotesprövning, där nollhypotesen säger att marknaden är 

åtminstone svagt effektiv. Nollhypotesen förkastades bara om fann stöd för vår alternativa hypotes, 

som säger att övervinster finns i samband med ex-dagseffekten, det vill säga att marknaden är 

ineffektiv. Styrkan i våra t-test varierade beroende på antalet observationer. I vår alternativhypotes 

lämnade vi därför ett utrymme mellan 0,9 och 1,1 där vi ansåg att resultatet inte skiljer sig tillräckligt 

från 1. Endast statistiskt signifikanta resultat kan ligga till grund för att förkasta en nollhypotes. Vi 

utgick från att en signifikans på 5 % krävdes för att förkasta nollhypotesen. Vi anser dock att 10 % 

signifikans är tillräckligt starkt för att belysa eventuella tendenser, även om nollhypotesen inte 

förkastades i dessa fall. 
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Eftersom vi tidigare förklarade vår nollhypotes som en svagt effektiv marknad, utgick vi från att den 

allmänna informationen om utdelningsförslag redan hade påverkat aktiekursen vid tiden för cum-dag 

och ex-dag. Vi definierade ex-dagseffekten som stängningskursen sista dagen där aktien handlas 

inklusive utdelningsrätt (Pcum) och stängningskursen första dagen exklusive utdelningsrätt (Pex), vilket 

ger oss ett tidsfönster på en dag. För att minimera påverkan av yttre faktorer och fokusera på ex-

dagseffekten så mycket som möjligt, valde vi att tillämpa Elton och Grubers (1970) modell, 

omformulerad med tanke på att det inte är några skillnader avseende skattesatser. 

           

         
      

Indexdata för Affärsvärldens generalindex (OMXAFGX) hämtades från Nasdaq OMX hemsida och 

förändringen i procent räknades ut för varje ex-dag. Ett justerat pris räknades ut genom att ex-

dagspriset dividerades med indexjusteringen för det enskilda företaget. Indexjusteringen beräknades 

genom att multiplicera förändringen i Affärsvärldens generalindex mellan cum-dagen och ex-dagen 

med företagets betavärden. Betavärde är ett mått på hur väl företagets aktiekurs har följt 

generalindex. Företag som har haft utdelning ingår i Affärsvärldens generalindex. Vi anser dock att 

detta inte påverkar undersökningen, då ex-dagarna har skett på olika datum samt att generalindex 

innehåller så många företag att en eller ett par utdelningar på samma dag har en obetydlig effekt på 

värdet. Därigenom fick vi följande modell för vårt justerade kvotvärde: 

     

                
        

             

         
               

En kvot eller justerad kvot med kvotvärdet 1 säger att aktiekursen har gått ner med samma belopp 

som utdelningen. Värden som skiljer sig från 1 skulle tyda på att marknaden snarare är ineffektiv än 

svagt effektiv. Vi har jämfört våra kvoter med det teoretiska kvotvärdet 1, för att säkerställa 

eventuella skillnader genom dubbelsidiga t-test. För detta måste vi anta normalfördelning i våra 

urvalsgrupper. För att kontrollera detta antagande granskade vi fördelningen grafiskt för alla 

individuella år, både gällande hela årsgrupper och uppdelade årsgrupper. Vi fann inget som gav oss 

skäl att ifrågasätta detta antagande. 
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3.5 a- och b-grupper 
Utdelningstillfällen rangordnades genom utdelning per aktie dividerat med priset per aktie för att 

simulera utdelningsbelopp i proportion till satsat kapital. Därefter sorterades företagen i a- och b-

listor, delat kring medianvärdet. A-listan representerar företagen som delar ut mest i förhållande till 

sin aktiekurs medan b-listan på motsvarande sätt representerar företag som har en lägre utdelning. 

Data från a- och b-listorna t-testades mot vårt teoretiska kvotvärde 1. A- och b-listorna t-testades för 

att se om företag med hög utdelning jämfört med sin aktiekurs hade ett kvotvärde som skilde sig 

nämnvärt från företag som delar ut mindre pengar i förhållande till sin aktiekurs. En statistiskt säker 

skillnad i resultatet mellan grupperna skulle tyda på att utdelningens relativa storlek har betydelse 

för en eventuell ex-dagseffekt. För att kunna analysera data där antal observationer understiger 30, 

bör man säkerställa en normalfördelning för att kunna använda sig av t-tester. Detta gjordes genom 

en översikt grafiskt av fördelningen av de aktuella variablerna. 

3.6 Validitet 
Teorin som vi använt oss av i studien är publicerad i tidsskrifter som till exempel Financial Analysts 

Journal, Journal of Economic Perspectives, Review of Economics and Statistics och The Journal of 

Business. Samtliga tidskrifter kan anses hålla en hög standard inom det område som vår studie riktar 

sig mot. Författarna till de olika artiklarna som används är i de flesta fall mycket välkända för sin 

forskning på området och samtliga kan anses ha ett gott rykte inom dessa kretsar. 

De elektroniska källor som använts är i första hand OMX Nasdaq hemsida som är plattformen för 

samtliga nordiska börser. Avanza.se och Aktiespararna.se är båda välkända svenska internetsidor 

med inriktning på finanssektorn. Bloomberg.com har använts för att komplettera två betavärden till 

gruppen OMX Small Cap. Bloomberg är ett internationellt företag med inriktning på finansiella 

nyheter.  

De data som behandlades i undersökningen är i största möjliga mån hämtade från samma källa, 

Thomson Reuters Datastream. Detta för att undvika eventuella felkällor i de värden vi använder oss 

av i våra formler. Utdelningsvärden har därefter kontrollerats via stickprov i OMX Nasdaq hemsida 

där information från de flesta företag angående utdelningsbelopp hittades. I de fall vi inte hittade 

utdelningsbeloppen på OMX Nasdaq hemsida, sökte vi upp årsredovisningen för den gällande 

observationen och kontrollerade den vägen att värdet var korrekt. Inga fel hittades.  

Ett problem uppstod gällande gamla aktielistor, vilket ledde till att vi inte med säkerhet kan säga att 

alla observationer under våra fem år är inkluderade i studien. Det visade sig vara svårt att hitta 
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kompletta listor över Large Cap och Small Cap för gamla år. Visst bortfall gällande observationer för 

företag som funnits under en kort period på någon av våra listor, men som fallit bort av någon 

anledning, är möjligt. Detta leder till att vi inte kan säkerställa att vårt antal observationer är 

komplett, speciellt gällande Small Cap som vi ansåg har haft en högre instabilitet med företag nära 

gränsvärdet till Mid Cap, som därmed har pendlat mellan dessa två listor. Antalet företag med ett 

totalt aktiekapital som skulle ha pendlat mellan Large Cap och Mid Cap ansåg vi inte vara lika stor, 

varför det eventuella bortfallet från Large Cap-segmentet inte bör ha blivit lika stort. Vi anser dock 

att det eventuella bortfallet inte är stort nog för att påverka trovärdigheten av vår undersökning. 

4. Undersökningsresultat 
 

4.1 Large Cap – Hela årsgrupper 
Problemformulering 1: Har det funnits marknadsineffektiviteter i samband med utdelningen på 

OMX Stockholm Large Cap under åren 2006 - 2010? 

 

Vi har undersökt OMX Stockholm för att, i den mån det går, säkerställa om aktiens värde har fallit på 

ex-dagen med ett belopp som inte motsvarar det belopp som delats ut till aktieägare. Den 

intressanta variabeln för oss är kvotvärdet. Kvotvärde 1 eller nära2 1 innebär att aktiekursen faller 

med samma belopp som utdelningen. Avvikelser från 1 innebär att det antingen finns en positiv eller 

en negativ ex-dagseffekt. Nollhypotesen och den alternativa hypotesen vi använder oss av i den 

statistiska undersökningen är: 

     
               

                
    

 

     
               

                
    

 

 

                                                             
2
 utrymmet vi lämnade i avsnitt 3.4 
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Resultatet av vårt t-test för Large Cap över hela femårsperioden ger ett resultat som är signifikant på 

10 % nivå. Denna nivå är förvisso den lägsta av de tre signifikansnivåerna, men man kan åtminstone 

se vissa tendenser från de värden perioden visar. Vi behåller nollhypotesen eftersom signifikansnivån 

är större än 5 %. Vad vi kan se är att standardavvikelsen är hög, hela 3,124. Det tyder på en stor 

spridning på våra observationer. Kvotvärdet, en kvot på hur mycket aktiekursen har sjunkit i 

förhållande till utdelningsbeloppet visar att aktiekursen har sjunkit med 1,335 gånger utdelningen på 

ex-dagen. Det höga p-värdet innebär att resultaten inte är signifikanta, vilket leder till att vi behåller 

vår nollhypotes. 

Inget av våra p-värden för de individuella åren visar på någon signifikans. År 2010 visar initialt på ett 

värde under 10 % gränsen, men efter justering mot generalindex faller även detta år bort. Tabellen 

visar höga värden på standardavvikelse, och ett kvotvärde över 1 på fyra av fem år. Detta visar på en 

stor spridning av observationerna och att aktiekursen har fallit med mer än utdelningsbeloppet 

generellt sett. 

4.1.1 Analys av Large Cap – Hela årsgrupper 

Vår hypotes antog att ett kursfall på ex-dagen dividerat med utdelningsbeloppet skilde sig från 1 och 

därigenom ger upphov till en ex-dagseffekt. För Large Cap hittade vi inga signifikanta resultat för vår 

alternativa hypotes, varken för alla år som grupp eller för något individuellt år. Därför behåller vi vår 

nollhypotes som säger att marknaden är effektiv.   

 

Claesson (1987) fann signifikanta värden med ett justerat kvotvärde på 0,960, vilket enligt oss tyder 

på en effektiv marknad då kvotvärdet ligger så nära 1. Våra resultat visade ingen signifikans, vilket 

betyder att vi inte kan motbevisa marknadens effektivitet. Tidigare forskning i andra länder (Elton & 

Tabell 4.1. Tabell över värden från t-test för Large Cap. 

År N Kvotvärde Standardavvikelse P-värde 

2006 – 2010 239 1,400 (1,335) 3,495 (3,124) 0,078 (0,099) 

2006 51 1,196 (1,160) 3,105 (3,112) 0,654 (0,715) 

2007 50 0,861 (0,700) 3,274 (2,436) 0,766 (0,393) 

2008 50 1,509 (1,539) 3,468 (3,017) 0,305 (0,213) 

2009 43 1,270 (1,392) 3,148 (3,108) 0,577 (0,413) 

2010 45 2,235 (1,959) 4,383 (3,840) 0,065 (0,101) 

           Anm. Justerade värden inom parantes. 
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Gruber, 1970; Elton et. al, 2005; Kadapakkam, 2000) fann resultat som styrkte marknads-

effektiviteten. Våra resultat gällande Large Cap visade inte tillräcklig signifikans och därför kan vi inte 

styrka dessa tidigare studier. Det enda vi kan säga är att vi inte funnit några belägg som motbevisar 

marknadseffektiviteten för Large Cap. 

 

Våra resultat tyder på att vi inte har någon anledning att ifrågasätta varken de villkor som Hamberg 

(2004) beskriver, eller Miller och Modiglianis (1961) teorier. Ex-dagens aktiekurs måste antas vara 

rationell i det avseende Fama (1970) menar och vi finner inget som talar emot att teorin om 

marknadseffektivitet håller för Large Cap-segmentet under vår tidsperiod.  

4.2 Small Cap – hela årsgrupper 
Problemformulering 1: Har det funnits marknadsineffektiviteter i samband med utdelningen på 

OMX Stockholm Small Cap under åren 2006 - 2010? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av t-testet för Small Cap över hela femårsperioden visar ett resultat under 1 % 

signifikansnivå (0,000), vilket betyder att vi förkastar vår nollhypotes till förmån för vår alternativa 

hypotes. Kvotvärdet är 0,604, vilket betyder att aktiekursen faller med 0,604 gånger utdelningen. 

Standardavvikelsen 1,276 är klart lägre jämfört med Large Cap, men viss spridning av 

observationerna finns även här. 

P-värdet för åren 2006 och 2007 visar ingen signifikans. År 2008 och 2009 visar en signifikansnivå 

under 1 % gränsen, vilket betyder att vi säkert kan säga att kvotvärdet, 0,519 för båda åren, är långt 

från vad vi hade väntat oss enligt den effektiva marknadsmodellen. Standardavvikelsen är relativt 

Tabell 4.2. Tabell över värden från t-test för Small Cap. 

År N Kvotvärde Standardavvikelse P-värde 

2006 - 2010 268 0,624 (0,604) 1,320 (1,276) 0,000 (0,000) 

2006 41 0,833 (0,785) 0,946 (0,951) 0,266 (0,156) 

2007 54 0,565 (0,600) 1,857 (1,808) 0,091 (0,110) 

2008 57 0,559 (0,519) 0,757 (0,838) 0,000 (0,000) 

2009 58 0,496 (0,519) 1,041 (1,002) 0,001 (0,001) 

2010 58 0,724 (0,649) 1,616 (1,490) 0,198 (0,078) 

Anm. Justerade värden inom parentes. 
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stor, även om den är betydligt lägre än observationerna på Large Cap. År 2010 visar ingen signifikans 

initialt, men efter justering mot generalindex hamnar det inom 10 % nivån, vilket ger oss möjlighet 

att tyda siffrorna för att se vissa tendenser. Vad vi kan se är att 2010 har ett högre kvotvärde jämfört 

med våra två signifikanta år, men ett kvotvärde som fortfarande ligger klart under 1. 

Standardavvikelsen är högre än de signifikanta åren. 

4.2.1 Analys av Small Cap – Hela årsgrupper 

Hypotesen för Small Cap var, precis som för Large Cap, att vår kvot för kursfallet på ex-dagen 

dividerat med utdelningen skulle skilja sig från 1. För alla fem åren tillsammans fann vi en stark 

signifikans, vilket ger oss starka skäl att börja ifrågasätta vår nollhypotes. Nästa steg blev att 

kontrollera kvotvärdet och i vilken utsträckning det avvek från 1. Vårt kvotvärde, justerat mot 

generalindex på ex-dagen, visar 0,604. Detta är en ganska stor avvikelse från 1, vilket antyder att det 

kan ha funnits en positiv ex-dagseffekt för Small Cap-segmentet under vår tidsperiod. Standard-

avvikelsen, 1,276 justerat mot generalindex på ex-dagen, är för stor för att anta att samtliga aktier i 

segmentet ger denna positiva ex-dagseffekt. Det verkar alltså som att man behövt ha en stor 

spridning i sin aktieportfölj, det vill säga köpa på cum-dag och sälja på ex-dag på väldigt många av 

aktierna som gett utdelning, för att ha kunnat utnyttja denna eventuella ineffektivitet. 

Våra resultat skiljer sig från vad Claesson (1987) kom fram till. Där hon fann ett kvotvärde som var så 

nära 1 att det kunde sägas visa effektivitet, signalerar vårt kvotvärde ineffektivitet. Eftersom Claesson 

(1987) studerar samma marknad som vi, är det intressant att våra resultat skiljer sig åt. En möjlighet 

kan vara att den ineffektivitet vi funnit i vår studie bara uppkommer under vissa tidsperioder. 

Claesson (1987) undersökte åren 1978-1985, en period som i folkmun brukar omnämnas som ”det 

glada 80-talet”, en period präglad av högkonjunktur. Vår tidsperiod, 2006-2010, innehöll en stor 

finanskris. Tittar vi närmre på våra individuella årsresultat ser vi att de år som gav oss signifikanta 

p-värden, 2008 och 2009, är år som kantas av finanskrisen. Konjunkturmässigt skiljer sig med andra 

ord Claessons (1987) studie från vår, vilket skulle kunna vara en förklaring till att våra resultat går 

isär. För de övriga tre individuella åren fann vi inte tillräcklig signifikans för att kunna göra några 

större uttalanden. Samtidigt är vi medvetna om att det låga antalet observationer på individuell 

årsbasis, mellan 41 och 58 stycken, är något som påverkar styrkan i resultaten. Ett större antal 

observationer hade mycket väl kunnat ge signifikanta resultat även på dessa år, med tanke på att p-

värdet inte är alltför långt från att visa signifikanta värden. Vi anser därför att våra justerade p-värden 

är tillräckligt nära signifikans för att vara värda en extra tanke, även om vår alternativa hypotes inte 

bekräftades i dessa fall. Den trend vi kan ana i kvotvärden, är att de ligger klart närmare effektiv 
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marknad (kvotvärdet 1), 2006, som var ett år med högkonjunktur, samt 2010 där återhämtningen 

efter krisen var i full gång.  

Vårt resultat skiljer sig därmed även från de slutsatser som tidigare forskning (Elton & Gruber, 1970; 

Elton et.al., 2005; Kadapakkam, 2000) kom fram till. Kadapakkam (2000) kom fram till att Hong Kong-

börsen var en effektiv marknad och det faktum att den var skattefri har ingen betydelse när 

jämförelsen är mot en marknad där skattesatsen inte skiljer sig åt mellan utdelningar och 

kapitalvinster. Det ska dock noteras att Kadapakkam (2000) inte använde den modell Elton och 

Gruber (1970) konstruerade, vilket gör det svårare att jämföra våra studier. Elton och Gruber (1970) 

kunde däremot förklara sin differens i kvotvärde på 0,223 (1-0,777) med en skatteeffekt, vilket gav 

dem ett slutgiltigt kvotvärde nära 1 och en effektiv marknad som slutsats. Det kan dock ändå vara 

intressant att jämföra resultatet, eftersom vi använt den modell som skapades av Elton och Gruber 

(1970) vid tillfället för deras undersökning och som senare har bekräftats av annan forskning 

(Claesson, 1987; Elton et.al., 2005). En anledning till att våra resultat skiljer sig från Elton och Grubers 

(1970) och Elton et.al. (2005) kan vara att vi undersöker olika marknader. En annan anledning kan 

vara, som vi noterade i jämförelsen med Claesson (1987), att konjunkturläget varit annorlunda i vår 

undersökning. Tyvärr har vi inte tillräcklig kunskap om den konjunkturella ekonomiska historien i USA 

och väljer därför att inte uttala oss huruvida Elton och Gruber (1970) undersökte hög- eller 

lågkonjunktur. Då vi inte har någon skillnad i skattesats mellan utdelning och kapitalvinst och 

dessutom har ett kvotvärde som är lägre, 0,624, kan vi misstänka att vi funnit en ineffektivitet i 

marknaden på Small Cap under vår tidsperiod.  

Innan vi förkastar nollhypotesen, vill vi försöka hitta variabler som skulle kunna förklara denna 

positiva ex-dagseffekt inom ramen för effektiva marknader. Hambergs (2004)  villkor som han påstår 

att den effektiva marknaden ska uppfylla kräver ett bra informationsflöde av den tillgängliga 

informationen, kompetens bland analytiker och investerare samt ett enkelt och snabbt 

aktiehandelsystem. Det är möjligt att en förändring av dessa villkor har större betydelse för Small Cap 

under vår tidsperiod, eftersom företag som finns på Small Cap har ett lägre totalt aktievärde är Large 

Cap, där vi inte fann samma fenomen. Det är möjligt att Small Cap-företag får mindre 

uppmärksamhet av både finansiella nyhetsföretag och större investerare. Miller och Modiglianis 

(1961) antagande om prissättning bygger på välinformerade investerares handel. Om informations-

flödet för Small Cap kan tänkas vara sämre, så skulle det kunna resultera i en långsammare 

prisjustering, vilket skulle kunna förklara ineffektiviteten. Man bör vara försiktig med att förkasta 

nollhypotesen när det potentiellt finns förklaringar inom effektiva marknader, men enligt de 
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förutsättningar vi har ställt upp anser vi inte att vi har fog för att behålla vår nollhypotes och 

förkastar den således till förmån för vår alternativhypotes. 

 

4.3 Large Cap – Delade årsgrupper 
Problemformulering 2: Har storleken på utdelning i förhållande till aktiekursen haft någon 

betydelse för ex-dagseffekten? 

 

För vår andra problemformulering har vi delat in Large Cap och Small Cap i undergrupper. Ett 

medianvärde av storlek på utdelning i förhållande till aktiekurs har använts för att gruppera hög och 

låg utdelning från våra två ursprungsgrupper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet för Large Cap över hela femårsperioden, uppdelat på a- och b-grupp, visar att enbart b-

gruppen har någon signifikans. B-gruppen ligger dock över 5 % nivån, så inga slutsatser kan dras 

utifrån resultatet. Vi behåller därmed vår nollhypotes i båda fallen, men ser en möjlighet att se vissa 

tendenser angående b-gruppen eftersom den ligger inom 10 % signifikansnivå. Kvotvärdet för 

Tabell 4.3 Tabell över värden från t-test för Large Cap med två grupper per år. 

År N Kvotvärde Standardavvikelse P-värde 

2006a – 2010a 118 0,925 (0,947) 0,569 (0,499) 0,152 (0,254) 

2006b – 2010b 121 1,864 (1,713) 4,845 (4,339) 0,052 (0,073) 

2006a 25 0,881 (0,889) 0,515 (0,528) 0,257 (0,303) 

2006b 25 1,559 (1,451) 4,418 (4,441) 0,533 (0,616) 

2007a 25 0,681 (0,680) 0,609 (0,541) 0,015 (0,007) 

2007b 25 1,042 (0,719) 4,631 (3,478) 0,964 (0,690) 

2008a 25 1,048 (1,046) 0,627 (0,549) 0,708 (0,677) 

2008b 25 1,970 (2,032) 4,870 (4,216) 0,329 (0,233) 

2009a 21 0,847 (0,988) 0,533 (0,415) 0,203 (0,894) 

2009b 22 1,674 (1,777) 4,382 (4,339) 0,479 (0,410) 

2010a 22 1,186 (1,166) 0,432 (0,271) 0,056 (0,009) 

2010b 23 3,240 (2,720) 6,010 (5,310) 0,088 (0,135) 

      Anm. Justerade värden inom parantes.  
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b-gruppen är hela 1,713 och standardavvikelsen är mycket stor, 4,339, så observationerna inom 

gruppen är väldigt utspridda. 

Ett par intressanta tendenser visar sig på individuell årsbasis. Det första som är värt att notera är att 

vi finner två grupper med signifikant P-värde, a-gruppens år 2007 och 2010. Dessa två visar dessutom 

på en mycket stark signifikans då det justerade värdet ligger under 1 % nivån. Vidare visar samtliga 

Large Cap a-grupper ett kvotvärde mycket närmare 1 jämfört med tabell 4.1 där hela Large Cap-

segmentet redovisades per årsbasis. Standardavvikelsen är under 1 på alla a-grupper, vilket tyder på 

att observationerna ligger väl samlade. Eftersom ingen b-grupp visar signifikans kan inget sägas med 

säkerhet gällande dessa grupper. Vi behåller vår nollhypotes för b-grupperna i samtliga fall och för a-

gruppen behåller vi nollhypotesen åren 2006, 2008 och 2009. 

4.3.1 Analys av Large Cap – Delade årsgrupper 

I vår hypotes antog vi att aktiekursen på ex-dagen dividerat med utdelningsbeloppet skulle skilja sig 

från 1. Eftersom vi inte kunde styrka denna alternativa hypotes i den statistiska undersökningen, då 

vi inte fann någon signifikans under 5 % nivån för varken a- eller b-gruppen i Large Cap-segmentet, 

kan vi inte motbevisa antagandet om en svagt effektiv marknad. Däremot visade resultatet för 

gruppen 2006b-2010b ett p-värde så pass nära vår 5 % gräns att vi väljer att titta närmare på ett par 

intressanta indikationer. Tendensen var att gruppen präglades av ett kvotvärde långt över 1, vilket 

skulle tyda på ett kursfall på ex-dagen som vida överstiger utdelningsbeloppet, det vill säga en 

negativ ex-dagseffekt.  

För a-gruppen finner vi signifikanta resultat för 2007 och 2010. Eftersom detta fenomen uppkommer 

på var sin sida av vårt teoretiska kvotvärde 1, finner vi ingen enkel förklaring till detta genom teorin. 

Värdet för 2007 avviker positivt från det teoretiska värdet, med ett kvotvärde på 0,680. Värdet för 

2010, trots det låga p-värdet som visar att den faktiskt är skild från 1, har ett justerat kvotvärde på 

1,166, vilket tyder på en negativ ineffektivitet i marknaden. Detta fenomen är svårt att tolka 

eftersom det inte är återkommande. De samlade kvotvärden, som kan utläsas av den låga 

standardavvikelsen, visar att det inte kan antas vara ett resultat av att enskilda företag kraftigt 

avviker. Trots att vi har ett signifikant resultat för a-gruppen under 2007 och 2010, anser vi att det är 

isolerade incidenter, speciellt som de båda åren pekar i var sin riktning. Vi behåller därför vår 

nollhypotes som säger att marknaden är effektiv. 

Det verkar inte som att storleken på utdelning i förhållande till aktiekursen har haft någon betydelse 

gällande ex-dagseffekten, i alla fall inte på Large Cap, under vår undersökningsperiod. Även om vi 



 

24 

 

hittade vissa indikationer på att företag med små utdelningar, relativt sett till sin aktiekurs, skulle ha 

en negativ ex-dagseffekt, så var signifikansen inte tillräcklig och dessutom var standardavvikelsen så 

pass hög att vi anser att det inte finns fog att förkasta nollhypotesen. 

4.4 Small Cap – Delade årsgrupper 
Problemformulering 2: Har storleken på utdelning i förhållande till aktiekursen haft någon 

betydelse för ex-dagseffekten? 

 

Resultaten för Small Cap över hela femårsperioden, indelat i a- och b-grupper, visar båda mycket 

stark signifikans. B-gruppen har en tre gånger större differens än a-gruppen vad gäller kvotvärdet. 

Där a-gruppen visar värden som knappt kan sägas vara ineffektiva, ett justerat kvotvärde på 0,825, 

lyser b-gruppens 0,387 med sin stora avvikelse. B-gruppen har också en högre spridning bland 

observationerna än a-gruppen, som förefaller vara ganska väl samlade. Genomgående för alla 

individuella år är att kvotvärdet för a-gruppen ligger väldigt mycket närmare 1 än motsvarande 

notering i b-gruppen och att standardavvikelsen för b-grupperna är klart högre än motsvarande år i 

a-gruppen. 

Tabell 4.4. Tabell över värden från t-test för Small Cap med två grupper per år. 

År N Kvotvärde Standardavvikelse P-värde 

2006a – 2010a 133 0,823 (0,825) 0,610 (0,609) 0,001 (0,001) 

2006b – 2010b 135 0,428 (0,387) 1,740 (1,668) 0,000 (0,000) 

2006a 20 0,903 (0,864) 0,560 (0,559) 0,446 (0,291) 

2006b 21 0,767 (0,710) 1,217 (1,225) 0,391 (0,291) 

2007a 27 0,834 (0,834) 0,471 (0,461) 0,079 (0,074) 

2007b 27 0,295 (0,367) 2,580 (2,517) 0,167 (0,202) 

2008a 28 0,702 (0,718) 0,435 (0,429) 0,001 (0,002) 

2008b 29 0,422 (0,328) 0,962 (1,072) 0,003 (0,002) 

2009a 29 0,721 (0,754) 0,611 (0,560) 0,020 (0,025) 

2009b 29 0,270 (0,284) 1,315 (1,271) 0,006 (0,005) 

2010a 29 0,976 (0,962) 0,851 (0,899) 0,879 (0,821) 

2010b 29 0,472 (0,336) 2,111 (1,872) 0,189 (0,066) 

             Anm. Justerade värden inom parentes.   
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4.4.1 Analys av Small Cap – Delade årsgrupper 

Vår hypotes bekräftades av vår statistiska undersökning, som visade stark signifikans för hela 

femårsperioden för både våra a- och våra b-grupper. Något som tydligt framgår i en jämförelse 

mellan tabell 4.4 och 4.2 är att en högre utdelning, relativt till aktiekursen, bidrar till en bättre 

effektivitet. B-gruppen, som representeras av företag med en låg relativ utdelning, är den grupp där 

kvotvärdet är längst ifrån 1 och därmed den grupp som präglas av den största ineffektiviteten.  

Resultatet skiljer sig från tidigare forskning, då det sänder signaler om en marknadsineffektivitet. 

Elton och Gruber (1970) och Elton et.al. (2005) kunde härleda sina avvikelser till skatteeffekter. Vi har 

inte den möjligheten, eftersom Sverige har samma skattesatser oberoende av hur en aktievinst 

kvitteras ut. En jämförelse mot Claesson (1987), som även hon undersöker den svenska marknaden, 

visar att vår undersökning skiljer sig också här. Man ska hålla i minnet vid jämförelser mot dessa 

andra studier att vi undersöker ett visst segment av börsen, medan Elton och Gruber (1970) och 

Claesson (1987) undersöker hela börsen. Detta skulle kunna vara en anledning till att våra resultat 

skiljer sig åt. Om så är fallet bör man ändå ställa sig frågan varför just Small Cap-segmentet visar 

indikationer på ineffektivitet kring ex-dagen. En förklaring till detta skulle kunna vara att företagen 

med de lägsta utdelningarna, är mer utsatta för störningar utanför vår modell och därmed i högre 

grad skulle kunna förklaras med den slumpmässiga reaktionen som Fama (1965, s. 386) pratar om. 

Om dessa företag i hög grad bidrar till våra resultat och anledningen kan spåras till dessa 

störningseffekter skulle det innebära en brist i modellen. Ett krav på en minimigräns för den relativa 

utdelningen för att få räknas som en observation i undersökningen, skulle då bidra till säkrare 

resultat. 

Enligt teorin om den effektiva marknaden bör en utdelning, ceterus paribus, betraktas snarast som 

ett uttag (Miller & Modigliani, 1961), och priset ska då sjunka med motsvarande belopp på ex-dagen. 

Det verkar som vi kan ha hittat en möjlighet till systematiska övervinster som motsäger teorin om 

effektiva marknader. De villkor som Hamberg (2004) har för en effektiv marknad kan inte antas ha 

förändrats för just Small Cap-segmentet under dessa år. Vi måste därför ifrågasätta om 

prissättningen fungerar, något som Miller och Modigliani (1961) använder som grund i deras 

teoretiska modell över den effektiva marknaden. De påstår att en rationell prissättning kräver 

tillräckligt många parter, samt att ingen enskild part har makten att påverka priset. Om vi inte kan 

anta att stora majoritetsägarna har bidragit till oregelbunden prissättning vid utdelningstillfällena, 

vilket vi inte anser är rimligt, måste vi ifrågasätta om våra resultat tyder på att det har varit för lite 

spekulation, för liten omsättning, för att priserna ska kunna klassas som rationella. De år som a-



 

26 

 

gruppen visar signifikans infaller nämligen under finanskrisen. Det är inte helt otänkbart att 

investerare uppfattade marknaden som alltför riskabel under dessa år och därmed varit sparsamma 

med spekulativa investeringar. Tanken att investerare skulle kräva högre vinst för att våga investera 

sitt kapital är däremot en rationell idé som talar för teorin om effektiva marknader. Om en allt högre 

andel investerare kräver högre avkastning för att kompensera sitt risktagande skulle omsättningen på 

spekulativ handel kring ex-dagen sjunka. Detta skulle kunna medföra att det tar längre tid för priset 

att justeras till en rationell nivå. Denna möjliga förklaring skulle också kunna visa varför över-

vinstmöjligheten inte längre fanns för 2010, då marknaden upplevdes som en säkrare investering.  

5. Diskussion 

 

Anledningen till att vi valde Elton och Grubers (1970) modell för vår undersökning, var att den så väl 

isolerar utdelningens verkställande. Man kan diskutera huruvida en annan modell, med ett längre 

tidsfönster, hade gett en bättre överblick på utdelningsförloppet. Ett längre tidsfönster före 

utdelningsdatumet skulle kunna täcka in förväntningarna på den kommande utdelningen och om det 

har någon påverkan. Ett längre tidsfönster efter utdelningen skulle kunna erbjuda ytterligare 

information huruvida marknadseffektiviteten tar längre tid på sig att bemöta utdelningen. Att 

utvidga tidsfönstret åt båda dessa håll, skulle enligt oss ge mer tyngd till resultaten och en större 

möjlighet att djupare analysera ex-dagseffekten. 

Något som kunde vara intressant för fortsatt forskning på området, vore att undersöka närmre vilka 

variabler som i störst utsträckning påverkar eventuella ineffektiviteter. Vad som låg till grund för vårt 

val av segment från OMX Stockholm, var att vi ville ha två grupper som skilde sig åt i marknadsvärde 

och omsättning. Omsättningen uppfattas i den aggregerade pristeorin som en viktig faktor till 

effektivitet. Vi tycker det vore intressant att undersöka mer ingående hur pass omsättningen 

påverkar ex-dagseffekten. Detta skulle förslagsvis kunna göras genom att använda omsättning som 

en betydande variabel i regressionstester. 

Slutligen skulle vi vilja se mer forskning kring ex-dagseffekten som är inriktad på att jämföra olika 

konjunkturlägen. Eftersom vi fann indikationer som tydde på att viss ineffektivitet kan ha uppstått 

inom vissa segment, tycker vi att det vore värt att undersöka det lite djupare. Förslagsvis skulle man 

kunna ställa olika perioder av hög- eller lågkonjunktur, samt olika segment av börser, mot varandra 

för att om möjligt belysa när och var det är störst risk för ineffektiviteter. 
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6. Slutsats 

 

Har det funnits marknadsineffektiviteter i samband med utdelningar på OMX Stockholm Large Cap 

och OMX Stockholm Small Cap under åren 2006 - 2010? 

Målet med vår första problemformulering var att undersöka hur utdelningar i företag tillhörande 

Large Cap respektive Small Cap påverkade aktiekursen genom ex-dagseffekten. Vår nollhypotes var 

att marknaden var effektiv och att aktiekursen gick ner med ett belopp motsvarande utdelningen.  

Vår alternativa hypotes var att marknaden inte effektivt justerade kursen i förhållande till 

utdelningen och att det därigenom fanns möjligheter till övervinster. Våra förväntningar var att 

marknaden skulle visa sig vara svagt effektiv och den alternativa hypotesen utformades därför för att 

om möjligt motbevisa denna förväntan.  

Utifrån vår undersökning av 239 stycken Large Cap-utdelningar fördelade över fem år hittade vi inte 

något som talar emot en effektiv marknad. Inga signifikanta slutsatser som stödde ineffektivitet på 

segmentet kunde påvisas och vi behöll därför vår nollhypotes som säger att marknaden är effektiv. 

Undersökningen av Small Cap-segmentet innehöll 268 stycken utdelningstillfällen fördelade över 

samma femårsperiod. Resultatet för detta segment visade tydliga signaler som pekade mot 

ineffektivitet. Vi förkastade därför nollhypotesen till förmån för vår alternativa hypotes och 

slutsatsen blir att Small Cap-segmentet varit ineffektivt i sitt bemötande av ex-dagseffekten mellan 

åren 2006 och 2010. Resultaten strider mot tidigare forskning (Claesson, 1987; Elton & Gruber, 

1970), vars resultat stödde effektiva marknadsteorier. En möjlig förklaring till detta avvikande 

resultat kan vara att Claessons (1987) undersökningsperiod var i en högkonjunktur medan delar av 

vår period omfattar en lågkonjunktur. På årsbasis fann vi att åren 2008 och 2009 tydligt visade tecken 

på ineffektivitet, men att övriga år var mer svårtolkade. Detta mönster stödjer möjligheten att 

avvikelsen är konjunkturbaserad, men vi anser att mer forskning krävs innan man kan säga något 

säkert om denna möjlighet. Under förutsättning att modellen är fri från brister anser vi att 

övervinsterna i marknadsineffektiviteten kring ex-dagar har existerat.  

Har storleken på utdelning i förhållande till aktiekursen haft någon betydelse för ex-dagseffekten? 

Målet med den andra problemformuleringen var att undersöka huruvida utdelning i förhållande till 

aktiekursen hade någon påverkan på ex-dagseffekten. Vi delade upp segmenten Large Cap och Small 

Cap i a-grupper och b-grupper som representerade hög respektive låg utdelningsnivå. Tidigare 
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forskning har i huvudsak varit inriktad på aktiebörsens effektivitet i sin helhet, utan snävare 

indelningar.  

Vi fann att Large Cap inte visade upp några tecken på ineffektivitet på varken a- gruppen eller 

b-gruppen som täckte vår femårsperiod. Trots att ett par av de individuella åren pekade på en 

eventuell ineffektivitet, ansåg vi att de innehöll ett för litet antal observationer för att dra någon 

slutsats om dessa. Resultaten för dessa år visade dessutom upp en ineffektivitet åt motsatta håll, 

vilket gjorde oss än mer motvilliga till definitiva slutsatser. 

Vidare fann vi att Small Cap visade tecken på ineffektivitet för båda grupperna. A-gruppen som 

representerade hög utdelning visade upp en mindre positiv ex-dagseffekt, men inte tillräckligt liten 

för att kunna klassas som effektiv marknad i teorins bemärkelse (Miller& Modigliani, 1961; Hamberg, 

2004). B-gruppen med låg utdelning visade upp en negativ ex-dagseffekt som var tre gånger starkare 

än a-gruppens.  Den höga standardavvikelsen i resultaten för båda våra b-grupper visade dock att 

företag med en låg utdelning i förhållande till sin aktiekurs hade en väldigt stor variation i sin ex-

dagseffekt i både Large Cap och Small Cap. Denna variation beror enligt oss på att utdelningens 

påverkan på aktiekursen är för liten i förhållande till de vanliga marknadsfluktuationerna, vilket 

påverkar resultaten i undersökningen och därmed stör modellen. Vi vill därför anmärka att resultaten 

för b-grupperna med låg utdelning är något missvisande och kan antas ligga närmare a-gruppens 

resultat som representerar hög utdelning. Med detta som grund kan vi därför inte dra någon slutsats 

i fallet om storlek på utdelning i förhållande till företagets aktiekurs har haft någon betydelse för 

ex-dagseffekten mellan åren 2006 och 2010. Vi anser dock att det krävs vidare forskning, med en 

bättre anpassad modell, som kan styrka denna slutsats. 
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