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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att testa om det finns ett statistiskt samband mellan det nominella aktiepriset 

och ex-dagseffekten på Nasdaq OMX Stockholm. Ett tydligt samband skulle därmed vara ett 

ytterligare motiv till företagens beslut om genomförandet av aktiesplit för att revidera aktiens 

nominella pris. Studiens hypotes lyder därför att det finns ett negativt samband mellan det nominella 

aktiepriset och ex-dagseffekten, som visats i tidigare studie på den amerikanska börsen NYSE. 

Studien har genomförts i positivistisk tradition genom statistiska analyser och tester för att klargöra 

ett eventuellt samband mellan den beroende variabeln ex-dagseffekten och den oberoende variabeln 

nominella priset. All empirisk data har hämtats från databasen Thomson Reuter Datastream, 

sammanställts i Excel kalkylblad, analyserats i statistikprogrammet MiniTab och redovisats i två 

uppsättningar. 

Studiens resultat visar inget samband mellan det nominella priset och ex-dagseffekten under perioden 

2011 till 2015. Nollhypotesen kan inte förkastas och resultaten indikerar försumbar korrelation och 

förklaringsgrad genom regression. Resultatet är annorlunda från en tidigare studie som konstaterat ett 

tydligt samband mellan samma variabler på börsen i USA. 

Det teoretiska bidraget består främst av besvarandet av studiens syfte där det nominella prisets 

betydelse ter sig annorlunda på den svenska marknaden mot den amerikanska. Det praktiska bidraget 

från studien ger företagsledare för börsnoterade bolag samt fondbolag och aktörer på den finansiella 

marknaden en utökad kunskap om rådande förhållanden på marknaden för att förbättra 

beslutsunderlaget vid eventuella aktiesplittar eller investeringar. 

Som förslag till fortsatt forskning uppmuntras det att undersöka huruvida det nominella prisets 

betydelse skiljer sig mellan olika marknader. Förslagsvis kan framtida studier mäta effektiviteten på 

stockholmsbörsen på dagen för aktiesplit som också i teorin är en mätbar händelse på de finansiella 

marknaderna under rätt förutsättningar. 

Nyckelord: Ex-dagseffekten, Ex-dagen, Aktiesplit, Utdelningar, Split, Nominella priset, 

prisfallskvot, kapitalstruktur.  



 

 

 

Abstract 

The aim of this study is to test for a correlated connection between the nominal stockprice and the 

price-drop-to-dividend ratio on the Swedish stock market Nasdaq OMX Stockholm. A strong 

correlated connection would be another motive for company managers to implement a stock split to 

reduce the nominal stock price. Therefore the hypothesis of the study is that there is a negative 

correlation between the two variables, just as shown in a recent study on the American stockmarket 

NYSE. 

This study has been computed with a positivistic approach through statistical tests and analysis to 

discover an eventual correlated connection between the dependent variable price-drop-to-dividend 

ratio and the independent variable nominal price. All empirical data was collected from Thomson 

Reuter Datastream, compiled in Excel worksheet, analyzed with statistical software MiniTab and 

presented in two sets of data. 

The result of this study shows no correlated connection between the nominal stock price and the price-

drop-to-dividend ratio during the period of 2011 to 2015. The null hypothesis can not be rejected and 

the results of the analysis indicate negligible correlation and coefficient of determination through 

regression, regardless which sets of data observed. The result is different to a recent study which has 

shown a significant correlated connection between the same two variables on the American stock 

market NYSE. 

The theoretical contribution comprises foremost of answering the aim of the study where the nominal 

prices impact acts differently on the Swedish stock market compared to the American. Also a 

presenting of the mean value of price-fall-to-dividend ratio for the period examined is a theoretical 

contribution. The practical contribution from this study give managers for listed companies along 

with fund managers and operators on the financial markets an increased knowledge about current 

influences on the market which improves their ability to make decisions about stock split and future 

investments. 

For future studies we suggest to do more research on how the impact of nominal prices differ among 

markets. Tentatively future research can measure the stockholm market efficiency on the day of 

stocksplit which according to theory is another measureable event on the financial markets under the 

right circumstances. 

Keywords: Ex-dividend Day, Price-drop-to-dividend Ratio, Dividends, Payout Policy, Stock Split, 

Nominal Prices, Capital Structure.  
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Begrepp och förkortningar 

Kapitalstruktur: Företagets fördelning mellan eget kapital och skulder. 

Nasdaq OMX Stockholm: En marknadsplats för handel med värdepapper i Sverige. 

NYSE - New York Stock Exchange: En marknadsplats för värdepapper i USA. 

Börsvärde: Antal utestående aktier × aktuell aktiekurs, vilket indikerar storleken på företaget. 

Large Cap: Företag med börsvärde på minst 1 miljard Euro. 

Mid Cap: Företag med börsvärde på mellan 150 miljoner och 1 miljard Euro.  

Small Cap: Företag med börsvärde understigande 150 miljoner Euro. 

Beta: Visar hur en specifik aktie förhåller sig till index. Det vill säga hur mycket den specifika aktien 

rör sig när index rör sig. 

OMXSPI: OMX Stockholm Price Index 

Direktavkastning: Utdelning dividerat med aktuell aktiekurs. För att exemplifiera, om ett företag 

delar ut 5 kronor per aktie och en aktiekurs på 200 kronor blir direktavkastningen på 2,5 %. 

Split: Sänkning av det nominella värdet av aktien, det vill säga att aktieägarna erhåller fler aktier utan 

att företagets totala värde förändras. 

Ex-dagseffekt: Den teoretiska anomali som förekommer på ex-dagen då prisfallskvoten är mindre 

än 1 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet presenterar förhållandet mellan kapitalanskaffning, företag och den rådande 

kapitalmarknaden. Vidare diskuteras utdelningsproblematiken som tidigare forskning hanterat och 

tar ansats till det problem som denna studie behandlar. Här presenteras även syfte, hypotes, 

avgränsningar och de frågeställningar som arbetet förhåller sig till. 

1.1 Bakgrund 

Aktiemarknaden skapades för att på ett effektivt sätt fördela kapital mellan aktörer på marknaden. 

Företag är nästan alltid i behov av kapital för att skapa de förutsättningar som behövs för att vara 

lönsamma och kunna agera på marknaden. Aktiebolag är den vanligaste företagsformen och utgör 

ungefär 50 % av de dryga 1 miljon företag som finns i Sverige (Ekonomifakta, 2016). Aktiebolag är 

en juridisk person och ägarna har därför ytterst begränsad privat skyldighet gentemot vad som sker i 

företaget och företagets åtaganden. För att starta ett aktiebolag krävs en insättning av eget kapital på 

minimum 50 000 SEK. I större aktiebolag kan det behövas väldigt stora mängder kapital. Det finns 

då två sätt för företag att anskaffa kapital. Antingen lånar de pengar från kreditinstitut (skulder) eller 

erbjuder de investerare att äga en del av företaget i utbyte mot kapital (eget kapital). Hur företaget 

väljer att täcka sitt kapitalbehov beror på en rad faktorer som risk, kostnad, effektivitet och 

tillgänglighet. Skillnaden är att på ett lån måste ränta betalas till långivarna medan ägarna förväntar 

sig, men kan inte kräva, avkastning. Företagen måste alltså inte betala aktieägarna men de måste 

betala kreditinstituten. Balansen mellan lånat kapital och ägarnas kapital kallas i teorin för 

kapitalstruktur. (Harris och Raviv, 1991) 

Även om Miller och Modigliani visade redan 1958 att kapitalstrukturen var irrelevant för företagets 

värde gäller den kapitalstrukturteorin under något de kallar perfekt kapitalmarknad - premisser som 

inte speglar verkligheten. Kapitalstrukturen hos företag spelar i verkligheten stor roll för företagets 

värde på grund av skattesituationer, transaktionskostnader och ineffektiva marknader - faktorer som 

ovan nämnda forskare medvetet uteslöt i sin studie. Den moderna kapitalstrukturteorin visar istället 

att det finns en balans mellan eget kapital och skulder som är den optimala och ger företaget det 

högsta värde. För att nå ett så högt värde som möjligt genom kapitalstruktur måste därför den del av 

kapitalet som inte lånas av kreditinstitut komma från övriga investerare. (Miller och Modigliani, 

1958) 

Aktiemarknaden underlättar och kostnadseffektiviserar införskaffning av kapital från investerare. På 

aktiemarknaden erbjuds investerare delägarskap mot att företaget får ta del av långfristigt kapital. 
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Investerare är beredda att erbjuda kapital till företag då de i framtiden räknar med att få avkastning 

på det satsade kapitalet. Avkastning kan ske på två sätt, antingen genom direktavkastning som är ett 

annat ord för utdelning eller genom att delägarrätterna, hädanefter kallade aktier, ökar i värde. 

Aktieägaren kan då sälja sina aktier dyrare än de köpte dessa för. En aktie värderas genom att 

diskontera samtliga framtida förväntade utdelningar där beräkningen för utdelningarna i sin tur är 

bolagets totala framtida vinster diskonterade till idag. Att aktiekursen stiger beror på om företagets 

värde ökar, antingen genom att företaget gör större vinster än förväntat eller beräknas göra större 

vinster i framtiden än förväntat. Ökade vinster ger större framtida utdelningar till aktieägarna vilket 

motiverar en högre aktiekurs. (Hansson, 2009; Brav, Graham, Harvey och Michaely, 2005) 

Kursförändringar på världens börser utgår ofta ifrån nyheter som publiceras som förväntas påverka 

bolagen. Nyheterna kan vara både makroekonomiska nyheter och bolagsspecifika nyheter, till 

exempel en nyhet om förändrade ränteförhållanden eller att ett tillverkande bolag har fått en ny order. 

Det är dock i princip omöjligt att värdera i vilken grad dessa nyheter kommer eller bör påverka 

aktiekursen. Även om nyheten är en ny order till företaget finns det många andra aspekter än orderns 

storlek som nyheten skapar att det är svårt att enligt teori säga vad som bör hända med aktiekursen. 

(Chen, Roll och Ross, 1986) 

Det finns bara en nyhet som enligt teorin går att exakt värdera och det är beslutet om hur stor utdelning 

aktieägarna skall få. Således det andra sättet som aktieägarna kan få avkastning är genom utdelning. 

Med utdelning menas att företaget delar ut en del av vinsten till aktieägarna, detta kallas även för 

direktavkastning när angivet som procent i förhållande till kursen. Om ett bolag har gått med vinst 

och har mer pengar i kassan än vad som anses som behov för investeringar är det vanligt att bolaget 

lämnar utdelning till aktieägarna när räkenskapsåret har passerat. Det är bolagets styrelse som lämnar 

förslag på utdelningens storlek men det är på årsstämman som beslutet ska fattas av aktieägarna. I de 

fall då årsstämman inte samtycker med styrelsens förslag har i regel bolagets styrelse sista ordet då 

de ofta har större insikt i bolagets verksamhet. De som har rätt till utdelning är de som är registrerade 

som aktieägare på årsstämmodagen, det spelar ingen roll hur länge aktien innehafts så länge man är 

ägare innan stängning av börsen på årsstämmodagen. Ex-dagen kallas dagen efter årsstämman och är 

den första börsdagen som aktien handlas utan rätt till utdelning. (Chen, Roll och Ross, 1986; Jakob 

och Whitby, 2016) 

Jakob och Whitby (2016) berättar i sin studie att ex-dagen är en unik möjlighet att mäta effektiviteten 

på marknaden och för aktien då både exakt storlek på utdelning och tidpunkt är specificerat. Enligt 

traditionell aktievärderingsteori är summan av diskonterade framtida utdelningar det som ligger som 
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grund för ett aktiebolags värde. En akties nominella värde, priset på aktien, bestäms därmed efter hur 

många aktier som finns i bolaget (Chen, Roll och Ross, 1986; Brealey och Myers, 1988). Det betyder 

att när en utdelning ges ut skall den också tas bort från summan av diskonterade framtida utdelningar, 

det vill säga priset. Det är utifrån detta samband som Miller och Modigilani (1961) presenterade teorin 

om irrelevansen kring utdelningspolicy. De menar genom sitt arbete att kursen skall gå ner exakt lika 

mycket som storleken på utdelningen om angivna förhållanden för perfekt kapitalmarknad råder. 

Det finns många likheter mellan Miller och Modigliani´s antagande om perfekt kapitalmarknad och 

Fama´s (1970) teorier kring effektiva marknader men det är viktigt att inte likställa de båda teorierna 

då utgångspunkterna kan uppfattas lika, men viktiga skillnader föreligger. När det gäller skillnaderna 

mellan Miller och Modigliani och Fama´s effektiva marknadshypotes är det en hypotes utifrån hur 

marknader faktiskt fungerar med avseende på hur mycket information som finns i nuvarande priser 

och hur snabbt priser reagerar på ny information. En perfekt marknad utifrån Miller och Modigliani 

skulle också vara effektiv men marknaden kan vara effektiv även om den inte är perfekt. Det vill 

säga, i verkligheten har vi skatter, transaktionskostnader, informationsasymmetrier och liknande som 

inverkar på investerares beteende och därmed på priser. Marknaden är dock effektiv under 

förutsättning att dessa imperfektioner inte blir allt för stora. 

Fama (1970) är den forskare som idag förknippas med den moderna effektiva marknadshypotesen 

vilket bland annat innebär att priset ska helt återspeglas efter den information som finns på 

marknaden. Enligt teorin finns all relevant information tillgänglig för allmänheten och då priserna 

inkluderar all information och alla förväntningar kommer heller inte enskilda aktörer kunna göra 

systematiska vinster och göra större avkastningar än marknaden som helhet. Mer specifikt ska en 

marknad som kan anses som effektiv uppfylla ytterligare förutsättningar. Marknaden måste vara 

tillräckligt stor där ingen enskild aktörs handlingar kan påverka priser. All information som är 

relevant måste vara tillgänglig samtidigt för samtliga berörda aktörer. I en effektiv marknad är därför 

tekniska och fundamentala analyser värdelösa för investerarna, liksom historiska värden och tidigare 

utdelningar. (Fama, 1970; Dobbins, Witt och Fielding, 1994; Hansson, 2009) 

1.2 Problemformulering 

Empirisk data har visat att priset på en aktie inte alltid faller med prisfallskvoten ett utan i många fall 

mindre än 1. Prisfallskvot är ett begrepp som myntades av Campbell och Beranek (1955) som visade 

i sin studie från NYSE att aktiepriset faller med ett genomsnitt på 90 % av utdelningsbeloppet per 

aktie. Vid prisfallskvoten 1 faller aktiekursen enligt Miller och Modigliani´s teori, alltså med 100 % 
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av utdelningsbeloppet. Således är prisfallskvoten i Campbell och Beranek´s empiriska studie 0,9. 

Detta gap mellan teori och praktik kom att kallas för Ex-dagseffekten. 

Ex-dagen hänvisar till den första dagen som aktien handlas utan rätt till utdelning. I Sverige är det 

alltid dagen efter bolagsstämman. Elton och Gruber´s (1970) studie om denna ex-dagseffekt är den 

som länge varit ledande inom forskningen kring varför ex-dagseffekten uppstår och grundar sig i 

olika skattepreferenser bland klienterna. I Sverige beskattas dock inte kapitalvinster och utdelning 

olika, således kan inte olika skattesituationer mellan klienter uppstå på samma sätt på den svenska 

aktiemarknaden. Det har därefter kommit studier och teorier från en mängd andra forskare om varför 

ex-dagseffekten uppkommer, även om Elton och Grubers teori fortfarande anses av många som 

ledande. Kalay (1982) och Michaely, Vila och Wang (1997) bland andra visar genom sina studier att 

transaktionskostnader tillsammans med skattepreferenser är en av de större faktorerna till ex-

dagseffekten. En tredje teori presenteras av Bali och Hite (1998) och menar att mikroekonomiska 

strukturer är en bidragande effekt till denna anomali i prisförändring på ex-dagen. 

Under det senaste decenniet har stor del av den finansiella forskningen undersökt vilken roll det 

nominella värdet på den finansiella marknaden har och hur mycket det påverkar beslut både för 

företaget som ställer ut aktier och för de klienter som sedan handlar med dem. Chan, Li, Lin & Lin 

(2013) visade bland annat att nivåerna på nominella aktiepriser påverkar vilka värdepapper 

investerare väljer att äga. Studien visade också på klara skillnader mellan företag som håller det 

nominella priset på höga nivåer och de som väljer att splitta sina aktier. Dessa samband menade Chan 

et al (2013) förhöll sig i den utsträckning som företagen behöver återkoppling från marknaden genom 

att prisnivåerna på aktier har effekt på informativiteten av priset. Forskningen och sökandet efter 

variabler och förklarande faktorer för anomalier på den finansiella marknaden har sedan fortsatt. Det 

allra senaste inom området är en forskning som publicerades i januari 2016 av Jakob och Whitby där 

de i USA har hittat tydliga samband mellan det nominella aktiepriset och ex-dagseffekten. Studie 

visade att ett lägre aktiepris har en högre marknadseffektivitet än ett högre aktiepris. Det de menar 

med en högre marknadseffektivitet är det faktum att ett lägre aktiepris närmare följer det teoretiska 

utfallet på ex-dagen och därmed uppstår mindre överavkastningar i samband med utdelningar. 

Som tidigare nämnts måste större aktiebolag välja en kapitalstruktur, alltså balansen mellan lånat och 

investerat kapital. Kapitalkostnaden beräknas på räntan som måste betalas på lånen och de 

avkastningskrav som aktieägarna kräver för sina investeringar. Den genomsnittliga kapitalkostnaden 

kallas i teorierna om kapitalstrukturen som grundades av Miller och Modigliani (1958) för WACC - 

Weighted Average Cost of Capital. Den faktor som har en stor betydelse för företagets kapitalkostnad 
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är företagets risk. Den berömde forskaren Markowitz (1952) statuerade tidigt om relationen mellan 

avkastning och risk. En investerare måste acceptera hög risk för möjligheten till hög avkastning och 

vill investeraren undvika hög risk får denne acceptera lägre förväntad avkastning. Eftersom en av 

variablerna för kapitalkostnaden är aktieägarnas avkastningskrav är det vitalt att kravet på avkastning 

från aktieägarna är så lågt som möjligt. Enligt teorin finns det bara ett sätt att få ägarna att kräva 

mindre avkastning och det är genom att risken att äga aktien reduceras. En låg risk kompenserar för 

låg avkastning och det är därför som låg risk i ägande av bolagets aktier ger lägre kapitalkostnader 

för företaget. Företag försöker därför att genomföra åtgärder för att bolagets aktie handlas effektivt, 

hålla hög likviditet och låg volatilitet för att höja företagets värde. 

En akties likviditet är en benämning och ett mått för hur kostnads- och tidseffektivt ett värdepapper 

kan säljas eller köpas. Baker och Powell (1993) menar att företagen är måna om att aktierna skall 

vara likvida eftersom det attraherar investerare då de vill ha möjligheten att snabbt kunna agera och 

antingen köpa fler aktier eller sälja innehavet av aktier. Det finns tydliga samband mellan en effektiv 

handel på marknaden av bolagets aktie och likviditeten för aktien. Chordia, Roll och Subrahmanyam 

(2008) samt Chung och Hrazdil (2010) visade just detta i sina studier och menar att en ökad likviditet 

ger en positiv effekt på effektiviteten och vice versa. Eftersom aktieägare generellt föredrar mer 

likvida aktier ökar efterfrågan och aktien handlas för ett högre pris (Baker och Stein, 2004; Amihud 

och Mendelson, 1991). Eftersom ett aktiebolags värde baseras på aktiekursen är därför likviditeten 

en faktor som kan påverka ett företags värde. Ett företags ledning kan alltså teoretiskt öka värdet 

genom att uppnå en högre likviditet för bolagets aktier. Tidigare forskning pekar på att flera 

företagsledare utför aktiesplit för att hamna i det som anses vara ett bra handelsintervall för ökad 

handel, effektivisera återkopplingen på marknaden och höja aktiens likviditet (Copeland, 1979). I det 

fall då studien visar ett tydligt samband mellan nominellt belopp och marknadseffektiviteten på ex-

dagen kan det utgöra ytterligare ett argument för en revidering av en akties nominella belopp genom 

aktiesplit. Det kan också vara av stort intresse för de bolag som inte är börsnoterade men hanterar 

börsen i deras affärsidé. Fondbolag och olika företag som i stor utsträckning investerar på börsen, 

företag som sysslar med rådgivning kring investeringar men även företag som utvecklar olika 

strategier och mjukvara för aktiehandel. Samtliga forskningsresultat som berör den marknaden där 

bolagen är aktiva, även om inte börsnoterade, har nytta av informationen om hur marknaden beter sig 

som kan påverka deras affärer. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan nominella aktiepriset 

och ex-dagseffekten, ett eventuellt motiv till aktiesplit som kan påverka aktiens likviditet och bolagets 

värde på marknaden. 

Hypoteser 

H₀ - Det finns inget samband mellan aktiens nominella pris och prisfallskvoten på ex-dagen. 

H₁ - Det finns ett negativt samband mellan aktiens nominella pris och prisfallskvoten på ex-dagen. 

Frågeställningar 

Finns det ett negativt samband mellan ex-dagseffekten och nominella priser? 

Bidrar ett lägre nominellt pris till en minskad kapitalkostnad? 

Finns det motiv för aktiesplit som kan hänföras till effektiviteten på ex-dagen? 

1.4 Avgränsningar 

Empirin för studien kommer att erhållas från Nasdaq OMX Stockholm med avgränsning mot 

börssegmenten Large Cap och Mid Cap. Bolagen som är listade på någon av dessa två börslistor den 

1 januari 2016 anses tillhöra dessa segment under hela den tidsperiod studien avser mäta. Vidare 

kommer studien bara behandla de bolag som något av åren under perioden 2011-2015 gjort utdelning 

till aktieägarna. Dessa avgränsningar har valts för att fokusera på det segmenten där 

direktavkastning/utdelning anses utgöra en stor del av investeringsunderlaget för aktieägarna. Vidare 

är avgränsningen mot Large Cap och Mid Cap som valts på grund av den högre omsättningen än mot 

Small Cap då omsättningen i hög grad påverkar effektiviteten. Perioden vi har valt att avgränsa oss 

till beror på bedömningen att den tidigare finanskrisen som orsakade turbulens på världens börser 

under 2008 och 2009 även kan ha haft betydande inverkan under 2010. Den mest aktuella perioden 

för att undvika vad finanskrisen kan ha orsakat blir då 2011 till 2015 eftersom 2016 års utdelningar 

inte ännu varit tillgängliga under studiens genomförande. 
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1.5 Disposition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Disposition (Egen figur) 

  

Teori 

 

Tidigare forskning kommer här att presenteras i kronologisk ordning och 

belysa problematiken som ligger till grund för studiens syfte och relevans. 

 

Metod 

 

I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt presenteras och de 

vetenskapliga förhållningssätt som studien utgår ifrån. 

 

Empiri 

    & 

Analys 
 

 

Kapitlet kommer sammanställa, redovisa och analysera resultatet av de 

empiriska data som studien bearbetat. 

 

Diskussion 

 

I denna del av arbetet diskuteras det empiriska resultatet mot tidigare 

forskning och teorier. 

Slutsats 

I slutsatsen sammanställs studiens syfte med det empiriska resultatet och 

bidragen till ämnesområdet. Här kommer också redovisas förslag på 

vidare forskning och övriga aspekter som kan anses relevanta för framtida 

studier och läsare. 
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2. Teori 

Teorikapitlet som följer ger en övergripande bild av de teorier som ligger till grund för forskningen 

kring ex-dagen och ex-dagseffekten. Kapitlet börjar med att introducera de grundläggande 

irrelevansteorierna kring kapitalstruktur där de matematiska formler som framgår är grunden till 

alla modeller som används genom studien för att sedan belysa teorier kring företagens beslut om 

utdelningar. Till sist ges en genomgång av vad tidigare studier pekat på vad för orsaker som ligger 

bakom den anomali som i studien hanteras, ex-dagseffekten. 

2.1 Kapitalstruktur 

Den grundläggande studien till kapitalstrukturen gjordes av Miller och Modigliani redan 1958 och 

anses av många vara starten på den moderna forskningen inom ämnet (Harris och Raviv, 1991). Miller 

och Modigliani (1958) visade under vilka omständigheter och förutsättningar som råder då 

kapitalstrukturen kan anses irrelevant. De förutsättningarna som angavs var inga skatter, inga 

transaktionskostnader, inga intressekonflikter inom bolaget, alla kan låna pengar till samma ränta och 

ett perfekt informationsflöde mellan intressenterna – detta kallas för en perfekt kapitalmarknad. 

Miller och Modigliani menade att på en perfekt kapitalmarknad kan inte kapitalstrukturen påverka 

företagets värde då kapitalkostnaden förblir densamma oavsett förändringar. Kostnaden för kapital är 

den genomsnittliga kostnaden för räntor på lån och avkastningskrav från aktieägarna. Nedan 

presenteras Miller och Modiglianis modell för kapitalkostnaden under perfekt kapitalmarknad, där E 

är andelen eget kapital, D är andelen skulder, Re är avkastningskravet från aktieägarna och Rd är 

räntesatsen för bolagets lån. Modellen visar att den genomsnittliga kapitalkostnaden är konstant även 

om kvoten E/D förändras. 

 

Formel 1: WACC exklusive skatter (Miller och Modigliani, 1958) 

Miller och Modigliani (1958) presenterade i samma studie även en teori och modell för 

kapitalstrukturen med hänsyn till skatter med allt annat lika. I och med att räntan som betalas på lånet 

är avdragsgill mot skatten skapar andelen skulder i kapitalstrukturen en skattesituation som går att 
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nyttja till företagets fördel. När andelen skulder ökar, ökar också räntekostnaden. En ökad 

räntekostnad skapar ett större avdrag på skatten och den faktiska kapitalkostnaden för skulder sjunker 

även om räntesatsen inte förändras. Miller och Modigliani (1958) kom därför till slutsatsen att en 

högre andel skulder i kapitalstrukturen medför en lägre total kapitalkostnad. Enligt denna teori skulle 

alltså den kapitalstruktur som ger företaget det högsta värdet då kapitalet helt består utav skulder. 

Nedan visas hur modellen ser ut när skatteeffekten är inkluderad där Tc är skattesatsen för bolagskatt. 

 

Formel 2: WACC inklusive skatt (Miller och Modigliani, 1958) 

Som tidigare nämnts är Miller och Modiglianis (1958) teorier de som utgjorde grunden för synen på 

kapitalstruktur och dess teori och modeller. Sedan dess har det hänt en hel del där forskare har studerat 

en mängd olika aspekter som har visat sig betydelsefulla när företaget ska balansera sin 

kapitalstruktur mellan eget kapital och skulder. Innan en del av dessa teorier presenteras ska här 

klargöras att Miller och Modigliani var fullt medvetna om att kapitalstrukturen i verkligheten inte kan 

anses irrelevant. Studien gjordes i syfte att se vilka faktorer som måste bortses ifrån för att nå 

irrelevans. På det sättet har man också isolerat vilka huvudsakliga faktorer som också påverkar 

kapitalkostnaden. Det som gör att irrelevansteorierna fortfarande är basen i många senare studier är 

just att de skapat utgångspunkten att söka påverkan från de uteslutna faktorerna. 

Harris och Raviv (1991) har utfört en litterär studie och sammanfattat många av de huvudsakliga 

teorierna kring vilka faktorer som olika forskare påstår påverkar företagens val av kapitalstruktur. 

Nedan presenterar vi de olika teorierna som Harris och Raviv (1991) identifierade från tidigare studier 

kring konflikter, fördelar och nackdelar i valet av kapitalstruktur. 

2.1.1 Konfliktkostnader 

Jensen och Meckling (1976) identifierade två olika ”Agency Cost” eller konfliktkostnader. Den ena 

konflikten handlar om den mellan delägare och företagsledare. På grund av att företagsledarna inte 

får ta del till 100 % av de värdeökningar för företaget som de själva skapar och att det personligen 

kan vara ekonomiskt fördelaktigt att inte ta de beslut som ökar företagsvärdet. En företagsledare kan 

istället för att välja ekonomiska investeringar för företaget välja att investera företagets pengar i 
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sådant som också ger privata fördelar såsom ett jetplan, hypermoderna kontorsmöbler eller bygga ett 

helt nytt huvudkontor. Jensen och Meckling (1976) menar att genom att öka andelen skulder medan 

företagsledarens egen investering hålls konstant ökar också företagsledarens del av det egna kapitalet 

eftersom det egna kapitalet blir en mindre del av det totala kapitalet då skulderna ökar. 

Företagsledaren har alltså blivit ägare till en större del av företaget utan att öka sin absoluta 

investering. Eftersom ökade skulder ger en högre räntekostnad som är en tvingande betalning av 

kontanta medel minskar också mängden kontanta medel som företagsledaren kunde ha spenderat på 

onödiga saker för privata fördelar. Denna konflikt gör att det uppstår fördelar med att finansiera 

kapitalbehovet genom skulder och långivare. 

Den andra konflikten som studien identifierade var den mellan långivarna och aktieägarna. Jensen 

och Meckling (1976) menar att på grund av hur kontraktet är utformat mellan låntagaren och 

långivaren får aktieägarna ett ekonomiskt incitament att investera i andra alternativ än de i första hand 

skulle gjort. Eftersom aktieägarna får största delen av positiva avkastningar samtidigt som långivarna 

bär den största risken om en investering skapar negativ avkastning, finns det ett incitament för 

aktieägarna att investera i väldigt riskfyllda projekt. Även om investeringen faller ut i negativ 

avkastning gör begränsningen i ansvar för aktieägarna att konsekvenserna faller på långivarna då 

värdet i form av skulder minskar. Kostnaden för detta incitament att investera i omotiverade 

högriskprojekt på grund av hög andel skulder kallas för ”asset substitution effect”. Detta är en 

konfliktkostnad för lånefinansierat kapital och är nackdelarna med att inte ha större del av eget kapital 

istället för skulder. Jensen och Meckling (1976) menar att en optimal kapitalstruktur skulle vara då 

fördelarna och nackdelarna med lånefinanserat kapital tar ut varandra genom olika förändringar i 

kontrakten mellan företagsledare, aktieägare och långivare. 

2.1.2 Informationskonflikter 

Teorierna kring informationskonflikters påverkan på kapitalstrukturen handlar om att företagsledare 

innehar information som aktieägarna inte gör. Det finns huvudsakligen två teorier om vilken roll 

kapitalstrukturen och informationskonflikterna har för företaget. Ross (1977) samt Brealey, Leland 

och Pyle (1977) menade att valet och förändringar av kapitalstrukturen fungerar som signalpolitik för 

företaget. Eftersom företagsledarna har en större inblick i företaget och del av information som inte 

är offentlig ger deras beslut angående kapitalstrukturen delar av den icke offentliga informationen till 

övriga ägare. Ross (1977) visade att en högre andel skulder signalerar till aktieägarna att kvalitén på 

företaget är högt och investerare är då beredda att betala mer för en andel i företaget vilket ökar 

företagets värde. Detta beror till stor del på att övriga ägare vet om att företagsledarna har information 
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om företaget de själva inte har. Om företagsledarna vågar öka andelen skulder tyder det på att risken 

för konkurs är liten. Risken för konkurs är en kostnad i sig genom att aktieägarna kräver större 

avkastning då risken är högre. Sannolikheten att dåliga företag skulle imitera ett bra företag och 

därmed öka värdet på företaget genom större andel skulder är liten eftersom de vet att kostnaden för 

skulderna tillsammans med högre risk för konkurs blir för hög. 

Myers och Majluf (1984) menade istället att kapitalstrukturen är ett sätt att lindra ineffektiviteten i 

investeringsbeslut som är orsakade av informationskonflikten mellan företagsledare och aktieägarna. 

Studien visade att i de fall då aktieägare har sämre information om företagets egentliga värde mot vad 

ledningen har finns det möjligtvis ett problem om det egna kapitalet är undervärderat på marknaden. 

Om en kommande investering behöver nytt kapital kan företaget genomföra en nyemission för att 

tillgodose kapitalbehovet. Då finns det en möjlighet för nya investerare att få ta del av en 

överavkastning eftersom nya investerare kan få avkastningen från den nya investeringen och utnyttja 

att marknaden undervärderar företaget. Detta leder i så fall till att befintliga ägare i teorin gör en 

förlust om företaget antar den nya investeringen, trots att projektet i sig visar på positiv avkastning. 

Detta kan då leda till att företaget förkastar projekt och investeringar som egentligen har ett positivt 

nettovärde. För att undvika detta investeringsmisstag kan företaget istället välja att finansiera 

kapitalbehovet genom skulder eller ur egen befintlig kassa. Detta kallar Myers (1984) för den 

finansiella hierarkin, där företag helst finansierar nya projekt ur egen kassa i första hand, genom nya 

lån i andra hand och genom nyemission i sista hand. Den finansiella hierarkin har blivit ett välkänt 

begrepp som myntades av Myers (1984). Flera studier bekräftar teorin, däribland Krasker (1986) och 

Narayanan (1988). Dock finns det flera som motsätter sig den finansiella hierarkin och menar att 

studierna de utfört inte alls pekar på existensen av någon sådan, exempelvis Noe (1988), Ross (1977) 

och Heinkel (1982). 

2.2 Företagens utbetalningsalternativ vid kapitalöverskott 

Det som behandlats hittills i föregående avsnitt 2.1 är mestadels om hur företag är i behov av kapital 

och hur de tillgodoser de behoven på olika sätt. I detta avsnitt 2.2 behandlas istället frågor som rör de 

företag som har ett överskott av kapital. Vad företag väljer att göra med sitt överskott påverkar också 

företagets kapitalstruktur precis som kapitalstrukturen påverkar framtida möjligheter till överskott. 

Det finns därför starka kopplingar mellan företagens beslut kring hur de hanterar kapitalbehov och 

hur de hanterar kapitalet vid överskott. 

Nystartade företag med tillväxtambitioner och en rad investeringsmöjligheter hamnar sällan i en 

situation då de har likvida medel som inte behövs. Det är oftast mognare äldre företag vars produkter 
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genererar stora kassaflöden där lönsamma investeringar redan eller inom snar framtid är ytterst få. 

De alternativ som kvarstår då nya investeringar inte är på agendan och kassan är stor är då att antingen 

återköpa bolagets egna aktier eller att ge ut en del av kassan till aktieägarna, kallat utdelning. Båda 

alternativen kan anses öka värdet för aktieägarna men på olika sätt och nedan presenteras de olika 

incitamenten samt för och nackdelarna med de båda alternativen. (Jensen, 1986; Dittmar, 2000; Brav, 

Graham, Harvey och Michaely, 2005) 

2.2.1 Återköp av aktier 

Det finns flera olika anledningar till varför företag med överskott av likvida medel väljer att återköpa 

egna aktier (Dittmar, 2000). Stephens och Weisbach (1998) konstaterade ett negativt samband mellan 

återköp och avkastningar tiden innan vilket tyder på att företagen tenderar att återköpa aktier när de 

anser att aktien är lågt värderad. Således innebär ett återköp inte bara positiva signaler till 

aktiemarknaden som Vermaelen (1981) anser utan också en investering för företaget som genomför 

återköpet. Ytterligare möjliga anledningar redovisar Bagwell (1991) och pekar på att företag 

återköper aktier för att förhindra att bli uppköpta ofrivilligt av andra företag. Det finns också en 

koppling till tidigare avsnitt 2.1 i detta arbete då Opler och Titman (1996) samt Bagwell och Shoven 

(1988) visar i sina studier vilka effekter återköp av aktier har på kapitalstrukturen och ger en 

hävstångseffekt genom större andel skulder. 

Det finns flera alternativ som företaget kan välja att göra med de återköpta aktierna. De kan antingen 

makulera aktierna eller behålla aktierna. Vad som händer rent praktiskt vid olika scenarion skiljer sig 

åt i vissa aspekter men det finns även saker som sker vid båda. En sak som sker oavsett om företaget 

behåller eller makulerar aktierna är att efterfrågan på den egna aktien ökar och därmed också priset 

på aktien. (Dittmar, 2000) 

Vid återköp av aktier som följs av att företaget makulerar de aktier eller delar av de aktier de köpt i 

det egna bolaget minskar följaktligen det totala antalet aktier. Eftersom aktiekursen är bolagets totala 

värde delat på antalet aktier gör en makulering av aktier då att kursen stiger. Varje aktie utgör en 

större del av företagets eget kapital och är därmed värd mer. Befintliga aktieägare kan alltså 

tillgodoräkna sig ett ökat värde av aktierna och därför är ett återköp av aktier ett instrument för att ge 

en del av kapitalöverskottet till aktieägarna. Som tidigare nämnts medför också en makulering av 

aktierna den effekten som Opler och Titman (1996) och även Bagwell och Shoven (1988) visade att 

kapitalstrukturen förändras och hävstångseffekten blir större när andelen skulder av kapitalet ökar. 

Detta sker i motsats till tidigare scenario främst då bolaget väljer att låna pengar för att köpa tillbaka 

egna aktier och inte då återköpet sker enbart med kapitalöverskott i kassan. 
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Om företaget istället behåller aktierna uteblir den direkta effekten av ett minskat antal totala aktier 

men eftersom det fortfarande finns ett mindre antal aktier i omlopp på marknaden ökar efterfrågan 

och aktiekursen tenderar att stiga något även om företaget inte makulerar aktierna de återköpt. 

Anledningen till att företaget skulle behålla aktierna istället för att makulera dem är bland annat för 

att undvika de strukturella kostnader en makulering innebär. De egna aktierna som företaget innehar 

kan både ses som en investering då studier visar att företaget oftast köper tillbaka aktier då de anser 

att aktien är undervärderad men också som framtida betalningsmedel. Aktier kan lika väl som 

kontanter användas som betalning i framtida uppköp av andra företag och liknande investeringar. 

Även i de fall då företaget inte vill makulera aktierna kan de återköpa aktier enbart för att skydda sig 

mot eventuella uppköp av andra företag. (Dittmar, 2000; Bagwell, 1991) 

2.2.2 Utdelningar 

Det vanligaste sättet som företag använder för att återföra pengar till aktieägarna är fortfarande 

aktieutdelningar. I Sverige var inte återköp ett alternativ på grund av lagstiftningen förrän 10 mars år 

2000 (Regeringens proposition, 1999/2000:34) och utdelning har därför varit det absolut primära 

sättet att ge pengar till aktieägarna i Sverige. I andra länder har återköp varit tillåtet sen längre tillbaka 

och har varit populärt, men utdelningar har fortfarande varit det alternativ som majoriteten av företag 

har använt sig av (Jensen, 1986; Dittmar, 2000). En aktieutdelning sker på det sättet att styrelsen ger 

förslag på storleken av utdelningen per aktie till årsstämman, som beslutar om utdelningen. Samtliga 

som är registrerade aktieägare på utsatt datum har rätt till utdelning. Eftersom de pengar som delas ut 

är en del av företagets totala värde ska aktiekursen enligt utdelningsteorin sjunka per aktie med 

samma belopp som delas ut per aktie. Till skillnad från återköp ges alltså pengarna direkt till 

aktieägarna istället för genom stigande kurser. I Sverige finns det få incitament till att göra det ena 

hellre än det andra. Skattesatsen är i Sverige densamma till skillnad från andra länder där utdelning 

och kapitalvinst beskattas på olika sätt vilket kan vara incitament att välja det ena eller det andra 

alternativet. Det existerar fortfarande vissa situationer då det finns skillnader av beskattningen även i 

Sverige i och med olika typer av depåer som ISK och kapitalförsäkringar men bedöms av flertalet 

studier som ringa och är ingenting som behandlas i denna studie. 

Precis som i teorierna kring kapitalstrukturen så även för utdelningar lades en stor del av grunden av 

Miller och Modigliani (1961) då de visade under vilka premisser som utdelningens storlek eller ens 

existens är irrelevant. Även Lintner´s (1956) studie anges av Brav et al. (2005) som en betydande 

forskning som har lagt grunden till moderna utdelningsteorier. Det ska klargöras att ingen av dessa 
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studier behandlar återköp av aktier som alternativ till utdelning, helt enkelt på grund av att alternativet 

inte fanns då studierna genomfördes. 

2.2.3 Miller och Modiglianis irrelevansteori kring utdelningar 

Miller och Modigliani presenterade år 1961 en teori om utdelningars irrelevans. Miller och 

Modigliani menar att under vissa förutbestämda förhållanden går det att pröva om värdet på företaget 

går att förändra genom utdelningspolicy. De förhållandena är först och främst en perfekt 

kapitalmarknad. Det betyder att ingen investerare har styrkan att själv påverka priset, alla investerare 

har tillgång till samma information samtidigt. De bortser från skatter, transaktionskostnader och 

mäklararvoden. Sedan antar de att investerare är fullt rationella och föredrar rikedom framför mindre 

rikedom och är likgiltiga till att erhålla rikedom i kontanter eller delägarrätter som är likvida på 

marknaden. Slutligen räknar de med fullständig kännedom och säkerhet i att investerarna känner till 

alla bolags framtida investeringar och de framtida vinsterna. Miller och Modigliani´s teori grundar 

sig i egen tidigare forskning kring att det för företaget är irrelevant om de lånar pengar till kapital 

eller utfärdar och säljer företagets aktier. På samma sätt menar de att företagets policy kring utdelning 

också är irrelevant. Företaget kan bara öka värdet genom företagets förmåga att tjäna pengar och dess 

risknivå på aktiviteterna i vilka de tjänar sina pengar. 

Miller och Modigliani´s (1961) empiri består av uträkningar härledda av tidigare kända ekvationer 

inom värdering av företag och visar genom matematik att teorin håller under de bestämda 

förutsättningarna. Aktieägarna är under gällande premisser likgiltiga till utdelning eller ökat värde av 

aktierna. I de fall aktieägarna är i behov av likviditet som de skulle få genom utdelning kan de istället 

sälja en del av innehavet om utdelning uteblir. Om de får utdelning och inte är i behov av likvida 

medel kan de istället köpa fler aktier för de pengarna. Eftersom ägarna inte föredrar det ena eller det 

andra värderar de inte ett utdelande företag högre än ett icke utdelande företaget. Likaså gäller även 

om företaget skall sänka eller höja utdelningen, är ägarna likgiltiga till detta. Utdelningspolicyn är 

därmed irrelevant för värdet på företaget under perfekt kapitalmarknad. Nedan visas formel 3 som 

visar teorin om utdelningens irrelevans där Vo är det diskonterade aktievärdet, DIV är årets utdelning, 

DIV1 är nästa års utdelning och Re är förväntad avkastning. Tanken med denna förenklade formel är 

att företaget har en summa pengar som de ska välja hur de delar ut dem under två år. I verkligheten 

är det givetvis flera år som företaget måste ta hänsyn till men samma princip gäller. Formeln bevisar 

att under perfekt kapitalmarknad förändras inte aktievärdet oavsett hur företaget väljer att dela upp 

det belopp som ska delas ut 
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Formel 3: Utdelningens Irrelevans (Miller och Modigliani, 1961) 

Precis som i fallet med kapitalstrukturen var Miller och Modigliani väl medvetna om att perfekt 

kapitalmarknad inte råder i verkligheten. Teorierna utgör ändå en stabil forskningsgrund för senare 

studier. Modern utdelningspolicy förhåller sig till en rad teorier som delvis utgörs av irrelevansteorin 

men också andra teorier där de faktiska förhållandena i verkligheten tas i beaktning. Den viktigaste 

delen av Miller och Modigliani´s (1961) forskning för de studier som hanterar ex-dagseffekten är den 

teoretiska slutsatsen att priset på aktien bör falla med samma belopp som utdelningen. Detta är en 

utgångspunkt från irrelevansteorin som samtliga studier som behandlar ex-dagseffekterna har 

gemensamt och som står sig än idag. 

2.2.4 Modern Utdelningspolicy 

Redan under Miller och Modigliani´s forskning på 50- och 60-talet så visste de att verkligheten inte 

helt speglades i irrelevansteorierna. Nu 50-60 år senare finns det många studier som redovisar de 

olika aspekter som företagsledningen måste ta hänsyn till i besluten kring kapitalstrukturer och 

företagets utdelningspolicy. Brav et al. (2005) beskriver utdelningspolicy under 2000-talet som 

huvudsakligen ett ickeexkluderande val mellan återköp och utdelning. Det är viktigt här att belysa att 

man i engelskan skiljer på “payoutpolicy” och “dividendpolicy”, vilket man dessvärre inte gör i 

svenska språket där både “payout” och “dividend” översätts till utdelning. Brav et al. (2005) menar 

att återköp är mer anpassningsbara och flexibla, då de inte tolkas av marknaden som bindande till 

framtida återköp. Utdelningar tolkas istället av marknaden mer som ett åtagande att i framtiden 

fortsätta ge utdelningar och en negativ förändring i utdelningar har stor påverkan på aktiekursen. 

Enligt Brav et al. (2005) så prioriterar ledningen ofta att kunna bibehålla stabila utdelningar lika högt 

som de prioriterar investeringar just av den anledningen att en negativ förändring av utdelningen 

skapar så pass negativa signaler om bolagets framtid till aktieägarna. På grund av det kallas 

utdelningar ofta för “sticky” eller “klistrade” just för att det är svårt för företagsledningen att förändra 

en redan annonserad eller tidigare utgiven utdelning. Signalteorin som bär bevisen för denna tröghet 

i förändringen av utdelningar beskrevs tidigt av Ross (1977). Där menar han att de signaler det ger 

marknaden när ledningen tar beslut är starka eftersom aktieägarna är medvetna om att ledningen har 
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ett informationsövertag. Informationsövertagets påverkan och investerarnas medvetenhet om 

skillnaden i information mellan ledningen och marknaden har tidigare nämnts i avsnittet om 

kapitalstrukturen. Eftersom beslut om utdelningar också är beslut om kapitalstruktur finns här samma 

dynamik i signalering till marknaden från de som har mer information om företagets förutsättningar 

och framtida utsikter. 

Jagannathan, Stephens och Weisbach (2000) studerade hur utdelningar används som instrument av 

amerikanska bolag för att öka värdet för aktieägarna kontra aktieåterköpsprogram. Studien visade att 

en hög positiv kursutveckling följs i regel av utdelning medan en sämre kursutveckling följs av 

återköp. Detta resultat är konsistent med andra studier som Vermaelen (1981) och Dittmar (2000), 

vilka visat att återköp tenderar att ske då ledningen anser aktien undervärderad för att både direkt öka 

värdet för aktieägarna men också som en för företag framtida investering. Utdelningar menar 

Jagannathan et al. (2000) istället sker mer stabilt och tenderar att systematiskt öka över tid om än 

försiktigt. De menar också att utdelningar visar att företaget har lägre volatilitet i kassaflöden och ger 

en mer positiv signal än återköp även om båda indikerar en positiv framtid för företaget. 

2.2.5 Utdelningsprocessen 

Varje år håller företaget en årsstämma, även känd som cum-dagen, där flera viktiga beslut tas av 

bolagets styrelse och ägare. I utdelande bolag är det på årsstämman som beslutet om utdelning tas. 

Det utdelande bolagets styrelse är den som rekommenderar och föreslår ett utdelningsbelopp inför 

årsstämman där förslaget skall godkännas av röstberättigade ägare. Det är på årsstämmodagen när 

börsen stänger som en aktie måste ägas för att ha rätt till utdelningen som beslutats. Dagen efter 

årsstämmodagen är dagen som kallas för Ex-Dividend Day, Ex-dagen på svenska, vilket kommer 

ifrån Exclusive Dividend Day. Det är den första dagen som aktien handlas utan rätt till utdelning. 

Avstämningsdagen sker vanligtvis tre bankdagar efter årsstämmodagen och det är då aktieboken 

kontrolleras för att se vilka som har rätt till utdelningen. Kontrollen genomförs av EuroClear Sweden 

AB som är Sveriges centrala värdepappersförvarare och administrerar bolagshändelser, till exempel 

utdelningsrelaterade händelser. Ytterligare tre bankdagar efter avstämningsdagen sker själva 

utdelningen och beloppen blir tillgängliga för de som enligt avstämningen har rätt till utdelningen. 
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Figur 2 : Utdelningsprocessen (Egen Figur) 

2.2.6 Aktiekursen på Ex-dagen 

Nedan är en graf (figur 3) tagen från verkligheten där kursen på cum-dagen och ex-dagen för aktien 

Hennes & Mauritz B illustreras. Aktiekursen illustreras av den gröna linjen, OMXSPI illustreras av 

den blå linjen vilket är stockholmsbörsens bredaste index och OMXS30 illustreras av den gula linjen, 

ett index som visar de 30 bolagsaktier med högst omsättning på stockholmsbörsen men som inte 

används i denna studie. Den 3 maj var cum-dagen/årsstämmodagen och den 4 maj ex-dagen, båda 

datumen är de som ses i grafen. I grafen syns tydligt hur ex-dagen öppnar med ett kraftigt fall som i 

teorin skall motsvara den exakta storleken på utdelningen per aktie för att sedan fortsätta påverkas av 

makroekonomiska faktorer som speglas i indexkurvan. 

Bankdag 1 
Årsstämma

Bankdag 2 
Ex-dagen

Bankdag 4 
Avstämningsdagen

Bankdag 7 
Utdelning
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Figur 3 : Aktiekursen på ex-dagen (Avanza, 2016) 

2.3 Ex-dagseffekten 

Upptäckten av ex-dagseffekten gjordes med hjälp av empiriska studier initialt av Campbell och 

Beranek (1955) i vilka de kunde påvisa att kvoten mellan aktiekursen och utdelningen blev mindre 

än 1, vilket den även var korrelerad med direktavkastningen. Efter upptäckten av ex-dagseffekten har 

flera olika forskare påvisat olika orsakssamband. Vad som framförallt skapar skillnader i de olika 

teorierna är de omständigheter i marknaden som de olika aktierna verkar inom. Det var främst Fama 

(1970) som lyfte fram teorin om att graden av information på marknaden påverkar hur effektiv en 

marknad är. Det har sedan efter det kommit ett flertal forskare som menar att ex-dagseffekten inte 

endast går att härleda till effektiviteten på marknaden. Detta på grund av att oavsett att all information 

finns tillgänglig på marknaden, finns det system och regler som påverkar marknaden och skapar 

friktion på marknaden. Det finns framförallt fyra olika grundteorier som försöker förklara varför detta 

fenomen uppstår. Ur dessa grundteorier har det sedan utvecklats olika grenar. De fyra grundteorierna 

består av skattehypotesen, kortsiktiga handelshypotesen, mikrostrukturer och dispositionseffekten. 

Nedan presenteras de fyra grundteorierna närmare samt de mer specifika grenar som denna studie 

behandlar, optimala handelsintervallet och nominella prisets betydelse. 

Samma år som Fama publicerade sin artikel kom forskarna Elton och Gruber (1970) med sin 

skatteteori, som hävdar att regleringen kring att utdelning och kapital beskattas olika medför att 
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aktieägarna behöver ta ställning om de ska sälja före eller efter utdelningsdagen beroende på vad som 

är mest fördelaktigt. På grund av de olika skattepreferenserna skulle de enligt författarna därför uppstå 

en anomali i formen av en ex-dagseffekt. 

Kalay (1982) samt Miller och Scholes (1978) ställde sig dock kritiska till Elton och Gruber´s studie 

om skattehypotesen. Kalay (1982) menade att institutionella investerare har en annan skattesats än 

privata investerare vilket leder till att kortsiktiga investerare kommer handla tills arbitragevinsten har 

förvunnit. Miller och Scholes (1978) undersökte i sin studie dels hur samspelet mellan skatter och 

transaktionskostnader samt kortsiktiga investerare påverkar utdelningsdagen. Undersökningen visade 

på att om inga transaktionskostnader råder på marknaden kommer de kortsiktiga handlarna köpa och 

sälja tills att ingen arbitragevinst längre existerar och därmed blir ex-dagseffekten bortarbetad. En 

annan förklaring till ex-dagens uppkomst som skiljer sig från de två tidigare teorierna menar Bali och 

Hite (1998) beror på mikrostrukturer. Denna effekt är uppdelad i två sidohypoteser vilka benämns 

som tick-size effekten och bid-ask bounce effekten. Nästa grundteori beskriver Shefrin och Statman 

(1985) som dispositionseffekten, vilket härleder ex-dagseffekten till hur investerare har lättare att 

snabbt sälja aktier som går med vinst men desto svårare att sälja av aktier som går dåligt. 

2.3.1 Skattehypotesen 

Tidigare forskning om kapitalstruktur av Miller och Modigliani (1961) har visat att investerare vid 

en perfekt kapitalmarknad står indifferenta i valet mellan utdelning och kapitalvinst. Detta betyder att 

ingen ex-dageffekt skulle existera i så fall, och därmed att aktiekursen skulle falla med exakt lika 

belopp som utdelningen under förutsättningen att utdelning och kapitalvinst beskattas lika. Elton och 

Gruber (1970) genomförde dock en banbrytande studie i denna fråga då de kom med hypotesen att 

enskilda aktieägares skattepreferenser kunde förklara varför ex-dagen uppstår. I studien förklarar 

Elton och Gruber (1970) att olika skattepreferenser skapas på grund av att aktieägare beskattas på 

olika nivåer. Då skattesatsen i USA skiljer sig åt mellan utdelning och kapital medför det att olika 

ägare kommer föredra olika utdelningsnivåer. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att 

med hjälp av av ex-dagseffekten, kunna härleda hur en given utdelningspolitik kan påverka vilken 

skattegrupp som kommer föredra att investera i ett visst bolag. Elton och Gruber (1970)  är även ute 

efter att ta reda på hur den befintliga skattegruppen som har valt att investera i ett visst bolag som 

passar deras preferenser kan ändras beroende på vilken utdelningspolitik som företaget väljer att 

bedriva. Elton och Gruber (1970) menar att ett sådant samband ger belägg för vad Miller och 

Modigliani (1961) benämner som kundkretseffekten. 
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Denna effekt hävdar att varje företag har en bas av aktieägare som anser att bolaget har en optimal 

nivå på utdelningen i förhållande till deras skattesituation, vilket är ett starkt motiv för investerare vid 

val av bolag. En förändring i utdelningspolitiken skulle därmed kunna medföra att denna bas av 

aktieägare byts ut till en ny bas som uppskattar den nya utdelningspolitiken mer. Enligt Elton och 

Gruber (1970) kan en förändring av ett företags kundkrets bli kostsam. Detta framförallt på kort sikt 

på grund av bland annat transaktionskostnader och prisrörelser när många aktier ska byta ägare. 

Elton och Gruber (1970) är vidare intresserade av att undersöka ifall en hög eller låg direktavkastning 

korrelerar med prisfallskvoten. Om detta samband råder skulle det ge ytterligare bevis för att 

kundkretseffekten finns och att denne ligger till grund för ex-dagseffekten. Genom empiriska studier 

kunde de se ett positivt samband med att höga utdelningar medför en högre prisfallskvot. Detta 

bevisar med andra ord att ägare med högre skattesats föredrar aktier med låg utdelning och att 

aktieägare med lägre skatt föredrar högre utdelning. Elton och Gruber´s (1970) teori huruvida ägarnas 

skattesituation påverkar ex-dagseffekten har länge använts som grund i denna frågeställning. I 

Sverige har bland annat Daunfeldt (2002) undersökt detta fenomen både före 1991 då utdelning och 

kapital beskattades på olika nivåer och efter reformen 1991 då de beskattades på lika nivå. Han kunde 

inte före 1991 förkasta Elton och Gruber (1970) hypotes om att olika skattesatser föreligger ex-

dagseffekten även om inte något starkt samband gick att se. Detta betyder således även att efter 1991 

då utdelning och kapital beskattas på lika nivå inte går att härleda skatteklientelhypotesen. 

Skattens påverkan på ex-dagseffekten har enligt Liljeblom, Löflund och Hedvall (2001) en stark 

koppling till huruvida aktieägare är inhemska eller utländska. I undersökningen fann de empiriskt 

stöd för att prisfallskvoten varierar beroende på hur stor del av ägarna som är utländska. Då de tydligt 

kunde se en ökad handel kring utdelningsdagen, drog de slutsatsen att det måste uppstå på grund av 

de olika skatteförhållanden som råder mellan länderna. 

2.3.2 Den kortsiktiga handelshypotesen 

Kalay (1982) var en av de första att ge en alternativ förklaring till skattehypotesens slutsats till ex-

dagseffekts förekomst. Framförallt skiljer sig denna studie i att Kalay (1982), till skillnad från Elton 

och Gruber (1970), tar hänsyn till förekomsten av kortsiktiga investerare och transaktionskostnader 

vilket Elton och Gruber (1970) helt bortser ifrån. Studien som Kalay (1982) genomförde utgår ifrån 

samma material som Elton och Gruber´s studie (1970). Kalay (1982) menar dock att Elton och 

Gruber´s (1970) undersökning innehåller två väsentliga fel som är nödvändiga att korrigera. Till att 

börja med har Elton och Gruber (1970) i sin studie använt sig av stängningskursen vid mätningarna 

som inte har varit justerade mot vad som kan anses vara normala förändringar i marknaden under 
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dagen. I fall inte dessa justeringar görs kan detta medföra att prisfallskvoten kan ge en missvisande 

bild av ex-dagen. Det andra felet som Kalay (1982) uppmärksammar är hur vissa observationer inte 

kan anses oberoende vilket ifrågasätter studiens reliabilitet. 

Kalay (1982) menar att prisfallskvoten i stor utsräckning blir påverkad av professionella och 

institutionella placerare som exempelvis kan vara fondförvaltare eller liknande kapitalförvaltare. 

Orsaken till att institutionella placerare har en stor inverkan på hur ex-dagen ter sig är att de har en 

annan marginalskatt än privata investerare och kan på detta sätt utnyttja de prisförändringar som 

uppstår på ex-dagen för att skapa arbitragevinster. Om inga transaktionskostnader existerade skulle 

detta medföra att de kortsiktiga investerarna hade handlat tills arbitragevinsterna är borta. I 

verkligheten finns det dock transaktionskostnader vilket enligt Miller och Scholes (1982) medför att 

de kortsiktiga placerarna endast kommer handla så länge arbitragevinsten är större än 

transaktionskostnaderna. Detta betyder således enligt Miller och Scholes (1982) att olika strategier 

för att uppnå arbitragevinster är väldigt beroende av vilken nivå transaktionskostnaderna ligger på. 

Det mönster Kalay (1982) kunde se när han tog hänsyn till de transaktionskostnader och kortsiktiga 

investerare som fanns, var att medelvärdet av prisfallet på ex-dagen inte föll i paritet med utdelningen 

utan med ett mindre belopp. Även fast prisfallskvoten inte alltid ter sig på detta vis, kan det antyda 

på att en viss imperfektion på marknaden rådde. Detta betyder således att det finns möjlighet att skapa 

arbitragevinster i samband med ex-dagen och detta är en bidragande orsak till ex-dagseffekten. 

2.3.3 Mikrostrukturer 

Mikrostrukturhypotesen är ytterligare en förklaring till ex-dagseffektens uppkomst och är en teori 

som initialt presenterades av Bali och Hite (1998). De menade att det är marknadens mikrostrukturer 

som orsakar denna problematik kring utdelningsdagen, snarare än de tidigare teorier som kopplar 

detta fenomen till skatterelaterade orsaker. Bali och Hite (1998) har valt att dela in 

mikrostrukturhypotesen i två grenar. Den första benämns som “Tick size effekten” och den andra 

som “Bid ask-bounce effekten”. 

“Tick size effekten” förklarar Bali och Hite (1998) är en effekt som gör att aktiekursen faller med ett 

belopp som är mindre än storleken på utdelningen. Orsaken att detta inträffar menar Bali och Hite 

(1998) främst beror på strukturen i prisssättningen av aktiekursen och utdelningen som leder till att 

en prisasymmetri uppstår vid ex-dagen. Bali och Hite (1998) menar att prisasymmetri uppstår då 

aktiekursen prissätts diskret medan utdelningen prissätts betydligt mer kontinuerligt. Eftersom priset 

på en aktie inte kan fluktuera med vilket minsta belopp som helst på grund av hur strukturen ser ut. 
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Däremot kan utdelningen anta i stort sett vilket värde som helst. Detta kan medföra att utdelningen 

kan hamna på en nivå som inte aktiekursen kan anpassa sig till på grund av dess struktur. Detta leder 

således till att det uppstår en mikrostrukturell ex-dagseffekt.  

Den andra grenen benämns som “Bid ask bounce-effekten” och, som även den motsätter sig 

skattehypotesen, bygger på mikrostrukturella effekter och presenterades av Frank och Jagannathan 

(1998). De menar att investerare som primärt väljer att placera med en lång tidshorisont, kommer att 

välja att investera i aktier som har god potential att generera avkastning i form av att aktiekursen 

stiger framför utdelning.  

Enligt Frank och Jagannathan (1998) är utdelningar betydligt mer besvärliga och kostsamma för 

privatpersoner än för institutionella investerare. Detta på grund av att privatpersoner ska återinvestera 

utdelningarna de tagit del av. Enligt Frank och Jagannathan (1998) kommer detta leda till att 

privatpersoner som inte vill ta del av utdelningen kommer att sälja sina aktier innan rätten till 

utdelning ges, för att sedan återköpa aktien på ex-dagen. Då många privatpersoner kommer att vilja 

sälja innan utdelningsdagen skapas ett säljtryck som trycker ner kursen mer än vanligt. På samma sätt 

menar Frank och Jagannathan (1998) att när privatpersonerna vill återköpa aktier efter utdelning på 

ex-dagen skapas ett köptryck vilket trycker upp kursen mer än vanligt. Detta skulle enligt Frank och 

Jagannathan (1998) medföra en möjlighet för institutionella investerare att göra en vinst då de kan 

köpa aktien ovanligt billigt innan utdelningsdagen då många privatpersoner vill sälja. På liknande sätt 

kan de med fördel sälja aktien på ex-dagen dyrare än vanligt då många privatpersoner åter vill köpa 

aktien. Denna hypotes menar Frank och Jagannathan (1998) kan förklara en del om varför ex-

dagseffekten uppstår. 

2.3.4 Dispositionseffekten 

En annan viktig del i förklarandet av handelns beteende under utdelningsdagen beskrivs som 

dispositionseffekten och introducerades först av Shefrin och Statman (1985). De menar i sin teori att 

investerare står inför ett svårt beslut i valet av att sälja eller behålla en aktie som ingår i portföljen. 

Shefrin och Statman (1985) fann i sin studie ett samband i att investerare har betydligt lättare att sälja 

aktier som har gått med vinst än aktier som har gått med förlust. De menar att investerare har svårt 

att acceptera en förlust då de fortfarande har hopp om att aktien ska vända eller i alla fall gå plus 

minus noll. Det finns således en risk att investerare inte tänker rationellt i dessa situationer och 

behåller aktier som egentligen borde säljas. Investerare är dock enligt Shefrin och Statman (1985) 

redan vid en liten vinst benägna att sälja av sitt innehav. 
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I en senare studie gjord av Efthymiou och Leledakis (2014) kunde de genom empiriska mätningar se 

att dispositonseffekten har en tydlig inverkan på ex-dagseffekten. Det gick att se ett mönster där 

aktiekursens fall blev större när aktien hade stigit, och motsvarande blev kursfallet inte lika stort då 

aktiemarknaden hade gått dåligt. Efthymiou och Leledakis (2014) i enlighet med Shefrin och Statman 

(1985) teori finner stöd för att aktier som gått med vinst lättare säljs än aktier som gått dåligt. 

2.3.5 Optimalt Handelsintervall 

Vid den nivå där flest investerare väljer att köpa aktier benämner Griffin (2010) som den optimala 

handelsnivån. De skilda preferenserna medför att investerare vill köpa inom ett visst intervall. Vad 

som avgör var detta intervall hamnar menar Griffin (2010) är främst psykologiska faktorer och skilda 

preferenser. Om aktien går utanför detta intervall kommer denne att medvetet eller omedvetet att söka 

sig till andra alternativ som matchar deras preferenser bättre. En investerare med mindre finansiella 

förutsättningar kan exempelvis föredra att få fler antal aktieposter framför färre, även om kapitalet 

som investerare är oförändrat. Ett aktiepris utanför intervallet kommer enligt Griffin (2010) medföra 

att aktien upplevs för dyr och många småsparare kommer få problem att köpa aktier. Om däremot 

fler småsparare attraheras av att köpa aktien kommer det medföra att det blir fler antal ägare, det vill 

säga att ägarbasen växer och således blir likviditeten förbättrad. Detta problem är således något som 

företagsledarna kan påverka genom att få aktien att ligga i det optimala handelsintervallet. Baker och 

Gallagher (1980) menar att detta även är viktigt beslutsunderlag vid valet om en aktiesplit ska 

genomföras för att nå ett bättre handelsintervall. Att splitta en aktie medför att det nominella priset 

sänks samtidigt som antalet aktier ökar utan att värdet av innehavet förändras. 

2.3.6 Nominella prisets betydelse 

Teorierna kring ett optimalt handelsintervall har länge indikerat att de flera faktorer har påverkat 

investerare till att det nominella priset vilken en aktie kan köpas för är av betydelse för huruvida 

aktien handlas. Tidigare har studier visat att inom ett visst handelsintervall har högre omsättning gett 

bättre likviditet och effektivitet på marknaden. Jakob och Whitby (2016) studerade det nominella 

priset betydelse ytterligare och visade ett empiriskt resultat där ett starkt samband fanns mellan 

prisfallskvoten på ex-dagen och det nominella priset. Detta inte enbart som tidigare studier kring 

handelsintervall utan resultatet visade ett direkt negativt samband mellan de två faktorerna. Jakob och 

Whitby´s studie konstaterade att på New York Stock Exchange mellan 1983 och 2012 hade aktier 

med lägre nominellt pris en högre prisfallskvot som tyder på högre effektivitet på marknaden. 

Betydelsen av resultatet kopplas till tidigare forskning som menar att en högre effektivitet leder till 

en högre likviditet för aktien, lägre volatilitet och i förlängningen också en mer attraktiv aktie att äga. 
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Genom att företag genomför aktiesplit för att öka antalet aktier på marknaden och därmed hålla det 

nominella priset lågt skulle det enligt Jakob och Whitby´s (2016) studie betyda att företagets värde i 

samband med aktiesplit ökar. Tidigare studier har pekat på flera motiv till att genomföra aktiesplit 

och detta resultat kan anses som ytterligare ett motiv för företagsledningen. 

2.3.7 Sammanställning empiriska studier 

Nedan visas tabell 1 över utvalda empiriska studier som haft stor betydelse inom forskningen av ex-

dagseffekten och som teoriavsnittet ovan hanterat. Sorterade i kronologisk ordning visar de på vilken 

marknad och när de genomförts samt den genomsnittliga prisfallskvoten som studierna visat, även 

vilken hypotes som studien har haft som utgångspunkt visas i den högra kolumnen. Allmän i denna 

kontext menas att någon hypotes utifrån en specifik teori inte använts i studien. 

 

Tabell 1 : Empiriska studier (Egen tabell) 
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3. Metod 
3.1 Forskningsansats 

En av forskningens nyckelaspekter är hur teori och praktik ska sammanföras och hur studien ska 

förhålla sig till rådande vetenskapstraditioner. Huvudsakligen pratar man om en deduktiv metod eller 

en induktiv metod. Den typen av studie som skall genomföras är en statistisk studie inom 

samhällsvetenskap där Bryman och Bell (2013) menar att ett deduktivt förhållningssätt är det som är 

det vanligaste för denna typ av forskning. Den deduktiva metoden är starkt kopplad till den 

positivistiska vetenskapstraditionen där statistik, matematik och objektivitet är viktiga kriterier. En 

deduktiv studie genomförs genom att kunskap från tidigare forskning sammanvägs med teorier inom 

ämnet och utifrån det producerar forskaren en eller flera hypoteser som sedan prövas i en empirisk 

undersökning. Bryman och Bell (2013) förklarar vikten av att inom samhällsvetenskapen härleda 

forskningsfrågor och hypoteser till distinkta termer – termer som är kopplade till empirin och 

analysen av data. Detta är viktigt eftersom den deduktiva metoden kan ses som en linjär interaktion 

där valda begrepp och termer ska knyta ihop teorin, hypoteserna och den empiriska analysen. I denna 

studie är ett deduktivt förhållningssätt det som använts. Studiens utgångspunkt är i allra högsta grad 

från tidigare forskning och teorier från ett välarbetat forskningsområde. 

När en forskare ska välja vilken typ av studie som ska användas i en studie menar Bryman och Bell 

(2013) att man generellt skiljer mellan kvantitativa och kvalitativa studier. Det som är utmärkande 

för den kvantitativa designen är enligt Bryman och Bell (2013) att den utgår ifrån insamling av 

numeriska data. Den kvantitativa designen som ofta är kopplad till den deduktiva metoden skapar 

frågeställningar utifrån teorier och hypoteser som sedan kan bekräftas eller förkastas. Det är enligt 

Olsson och Sörensen (2011) nödvändigt att vara objektiv och neutral till både 

undersökningspersonerna och till de data som framkommer i undersökningen. Informationen som 

samlas in ska även anses vara av hög validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

3.2 Val av metod 

Vid valet av metod har utgångspunkten varit tidigare forskning. Den grundläggande metoden och 

matematiska modell som använts i studien kommer ursprungligen från Elton och Gruber (1970) som 

var de första att försöka förklara ex-dagseffekten. Metoden har senare använts av flertalet forskare 

inom området som också försökt förklara eller studera ex-dagseffekten. Kalay (1982), Boyd och 

Jagannathan (1994), Bali och Hite (1998), Daunfeldt (2002) samt Jakob och Whitby (2016) är några 

av de exempel som tillämpat den grundläggande metoden från Elton och Gruber´s arbete. Metoden 

har förändrats något med tiden och de matematiska formlerna skiljer sig lite i detaljer som val av 
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tillvägagångssätt vid justering av ex-dagskursen. I huvudsak så är det dock fortfarande samma metod 

som fortfarande används och är accepterad av forskarna inom det finansiella ämnesområdet. 

Studier kring ex-dagseffekten handlar om att försöka isolera kursförändringarna som går att härleda 

till utdelningen. Genom att isolera ex-dagseffekten blir det möjligt att sedan kunna studera hur stor 

effekten är, möjliga orsaker och samband till denna anomali. Som tidigare nämnts finner olika 

forskare olika detaljer att ändra eller addera för att maximera isoleringen beroende på vilken aspekt 

de ska studera och på det sättet få ett så rättvisande resultat som möjligt. Denna studie hanterar 

hypotesen att nominella priset på aktier spelar en betydande roll i vad som händer på ex-dagen. 

Metoden och databearbetningen har i stor utsträckning influerats av Jakob och Whitby´s (2016) 

forskning som funnit samband mellan det nominella priset och ex-dagseffekten på NYSE. Studien 

visar en tydlig korrelation mellan det nominella aktiepriset och anomaliteten på ex-dagen och menar 

att ett lägre pris ger högre marknadseffektivitet i samband med utdelningar. Jakob och Whitby (2016) 

argumenterar också för att deras resultat adderar ytterligare aspekter till forskningen kring aktiesplit. 

De menar att då en aktiesplit medför lägre aktiepris så är ökad effektivitet och likviditet ett argument 

för ett företag att genomföra aktiesplit. Utifrån Jakob och Whitby´s (2016) studie som genomförts på 

den amerikanska börsen NYSE har hänsyn tagits till de skillnader i förutsättningarna som en studie 

på den svenska börsen OMXS medför. Därefter har en metod och en ekvation utarbetats med grunden 

från Elton och Gruber (1970) med lämpliga adderingar av Jakob och Whitby (2016) samt egna val 

med stöd i metodologisk forskning. 

3.3 Härledning av ekvation 

Ekvationen som ursprungligen användes av Elton och Gruber (1970) utformades för att studera i 

vilken utsträckning skatter påverkar ex-dagen då skattesatsen för utdelning och kapitalvinster var 

olika för marknaden de behandlade. I Elton och Gruber´s modell är Pcum stängningskursen på cum-

dagen, Pex är stängningskursen på ex-dagen och D är utdelningens storlek. Det högra ledets Tc och 

To är skattesatserna för utdelning och kapitalvinst och ger hur stor skillnaden mellan de olika 

skattesatserna är. 
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Formel 4 : Ex-dagsekvation, skattehypotesen (Elton och Gruber, 1970) 

Eftersom skattesatserna i Sverige är samma för båda inkomstslagen är högra ledet av deras modell 

således inte nödvändig och kan tas bort ur ekvationen. Enligt Miller och Modigliani´s (1961) teori 

ska kvoten ur ekvationen bli 1 då kursen faller på ex-dagen med samma belopp som utdelningens 

storlek. En ex-dagseffekt som tidigare studier visat existerar på flera börser och även på 

stockholmsbörsen uppstår då det genomsnittliga kursfallet inte ger kvoten 1 utan en lägre kvot genom 

ekvationen. Campbell och Beranek (1955) visade på en genomsnittlig kvot på 0,9 på den amerikanska 

börsen NYSE medan Claesson (1987) fann en genomsnittlig kvot på 0,96 på den svenska börsen. 

Daunfeldt (2002) genomförde en studie som hanterade skattehypotesen som Elton och Gruber´s 

(1970) tidigare studie fast på den svenska börsen och fann en genomsnittlig kvot så låg som 0,48. 

Även om alla nämnda studiers syfte inte var att finna den genomsnittliga kvoten på respektive börser 

så är det en nödvändig biprodukt som samtliga studier kring ex-dagen framkallar. Även denna studie 

kommer således finna en genomsnittlig kvot för den population på den svenska börsen som valts till 

undersökningen. Oavsett vad resultatet för studien blir så är det intressant att se och jämföra med 

tidigare genomsnittliga kvoter som genomförts på samma börs under tidigare perioder. Även då de 

inte är direkt jämförbara då förhållanden som skatter och regleringar förändrats kan det visa hur 

effektiviteten på ex-dagen förändrats i och med förändringar i förutsättningarna och förhållandena på 

börsen. 

 

Formel 5 : Ex-dagsekvation, perfekt kapitalmarknad (Elton och Gruber, 1970) 

Då modellen använder stängningskursen på ex-dagen måste också hänsyn tas till andra 

kurspåverkande variabler. För att bättre isolera ex-dagseffekten justerade Kalay (1982) 

stängningskursen på ex-dagen med hjälp av förväntad avkastning. Detta eftersom om aktien stigit i 

snitt med till exempel 0,03 % varje dag under en viss period i samband med ex-dagen bör aktien stigit 
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0,03 % även under ex-dagen exkluderat kursförändringen som kan kopplas till utdelningen. Genom 

att justera stängningskursen för denna förväntade uppgång lyckades Kalay (1982) ytterligare isolera 

den effekt som ex-dagen innebär. Även Bali och Hite (1998) använder sig av den förväntade 

avkastningen för aktien som justeringsfaktor när de studerade Tick-sizehypotesen. Modellerna inom 

forskningsområdet har sedan Elton och Gruber (1970) sett i huvudsak tre olika metoder att isolera 

kursförändringen på ex-dagen. Brown och Warner (1980) genomförde en studie då de testar de tre 

olika tillvägagångssätten som främst använts av forskare inom området för att justera ex-dagskursen 

och menar att det är: 

 Medelsnittlig förväntad avkastning för specifika aktien, 

 Marknadsjusterad avkastning 

 Marknadsjusterad avkastning med hänsyn till aktiens specifika risk definierat som beta-värdet. 

I Brown och Warner´s (1980) studie kommer de fram till att skillnaden är nästintill icke-existerande 

mellan de olika tillvägagångssätten som använts av forskare inom området. De menar att det inte 

finns några motiv att använda den ena metoden över de andra två utan resultaten skiljer sig försumbart 

lite. I denna studie har därför ex-dagskursen justerats med marknadens avkastning på ex-dagen genom 

marknadsindex OMXSPI (OMX Stockholm Price Index) som är ett index där samtliga aktier på 

stockholmsbörsen sammanvägs till en daglig snittförändring. Till skillnad från Jakob och Whitby´s 

(2016) studie har beta-värdet bestämts till 1 för samtliga bolag och därmed uteslutits med stöd av 

Brown och Warner´s (1980) studie där den mer komplicerade ekvationen som inkluderar beta inte 

medfört bättre mätvärden. Motivet till detta val är att justera kursen efter förväntad avkastning för 

varje aktie eller att justera med marknadsindex tillsammans med beta båda orsakar ett 

tidsperiodsproblem. För att räkna ut förväntad avkastning genom tidigare genomsnittlig avkastning 

uppstår ett ställningstagande till hur långt bakåt i tiden från observationstillfället som skall tas med i 

uträkningen. Samma sak gäller med beta-värdet. Eftersom en akties beta-värde förändras med tiden 

så har tidigare studier som använt beta-värde för att närmare justera kursen också behövt göra en 

avvägning i hur aktuellt beta-värdet skall vara kontra att beta-värdet mäts över en lång tid för att på 

det sättet få ett mer rättvisande beta-värde. Eftersom beta-värdet representerar volatiliteten och 

fluktuationer i aktiens kurs så kan den under en kortare period vara betydligt högre eller betydligt 

lägre medan en får lång mätperiod kan ge ett beta-värde som historiskt är rättvist men inte 

nödvändigtvis för perioden som studien avser att mäta. Ekvationen för denna studie ser således ut 

som följer. Pcum är stängningskurs på cum-dagen (årsstämmodagen), Pex är stängningskursen på ex-
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dagen, OMXSPIex är stängningskurs för index på ex-dagen, OMXSPIcum är stängningskurs för 

index på cum-dagen och D är utdelningens storlek i svenska kronor. 

 

Formel 6 : Studiens ekvation (Egen formel) 

3.4 Tillvägagångssätt 

För att genomföra studien inhämtades samtliga data från den finansiella databasen Thomson Reuter 

Datastream på Universitetet i Uppsala den 13 April 2016. För att sedan genomföra studien har 

variablerna X-effekten och Pcum ställts mot varandra i statistisk analys i MiniTab för att hitta 

eventuella samband genom regressionsanalys och korrelationsanalys. 

Eftersom denna undersökning strävar efter att i möjligaste mån isolera själva ex-dagseffekten och 

undvika kursförändringar som beror på andra orsaker redovisas två olika uppsättningar av data i 

empiriavsnittet. Kvoten för studiens ekvation enligt teorin om perfekt kapitalmarknad bör bli 1 och 

tidigare forskning menar att fenomenet ex-dagseffekten orsakar ett kvotvärde under 1. Det finns 

därmed inget belägg för att värden över 1 eller under 0 skall förekomma om inga andra kurspåverkade 

händelser inträffat. Ett kvotvärde över 1 visar alltså att aktiekursen fallit mer än utdelning och ett 

kvotvärde under 0, alltså ett negativt värde, visar istället att aktiekursen ökat på ex-dagen. Dessa 

observationer som framkallat kvotvärden över 1 och under 0 får betraktas som orsakade av övrig 

bolagsspecifik information som tillkommit på marknaden i samband med årsstämman eller under ex-

dagen. Detta är en aspekt som även Jakob och Whitby (2016) diskuterar. De menar att det i första 

hand räcker att exkludera de absolut mest extrema värdena eftersom det för studiens syfte inte är 

nödvändigt att exkludera samtliga observationer med prisfallskvoter över 1 och under 0. Jakob och 

Whitby (2016) menar att de semiextrema värdena tar ut varandra och med kontroll mot siffror där 

enbart prisfallskvoter 0 till 1 inkluderas sker ingen anmärkningsvärd förändring förutom i 

standardavvikelsen av logiska orsaker eftersom siffrorna är mer spridda. I empiridelen redovisas 

därför först data där samtliga observationer inkluderas med undantag för 2 % av de mest extrema 

prisfallskvoterna, precis som Jakob och Whitby (2016) valt att exkludera 2 % av de mest extrema 

värdena hänvisat till Graham, Michaely och Roberts (2003). Denna data bör också betraktas som den 
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primära för studien på grund av ovan nämnda orsaker samt att resultatet också blir jämförbart med 

tidigare studier. 

Då ingen av dessa händelser kan förklaras enbart av utdelningen så redovisas också ett set av data där 

alla värden över 1 och under 0 är exkluderade för att kontrollera data mot samtliga observationer. I 

bilagor finns komplett lista för alla observationer. 

3.5 Primärdata 

Primärdata är de empiriska data som direkt hämtas utav studiens forskare medan data som genereras 

från tidigare forskning, teorier och av andra utfärdade dokument kallas sekundärdata. 

För att säkerställa den finansiella informationen som inhämtats avseende kurser, utdelning och 

justeringar har all data inhämtats från Thomson Reuter Datastream. Till att börja med har datum för 

ex-dagen samt årsstämmodagen fastställts för var år mellan 2011-2015. Vidare vid datainsamlingen 

har stängningskurser för samtliga ex- och cum-dagar 2011-2015 använts. Detsamma gäller även för 

de index OMXSPI under 2011-2015 där samtliga ex- och -cum-dagar är stängningskurser. För att 

mätningarna ska bli jämförbara mot varandra över tid är det nödvändigt att använda justerade kurser, 

därför hämtades samtliga stängningskurser från Datastream som justerade för aktiesplittar och andra 

kurspåverkade strukturförändringar i bolagens aktier. Nedan visas tydligt vilka data som hämtats för 

genomförandet av studien  
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 Datum för ex-dagen samt cum-dagen för vardera år 2011-2015 

 Stängningskursen på samtliga ex- och cum-dagar 2011-2015, justerade för aktiesplit 

 Utdelningsstorleken i SEK för vardera år 2011-2015 

 Stängningskurser för index OMXSPI för samtliga ex- och cum-dagar 2011-2015 

3.6 Sekundärdata 

Forskningen kring ex-dagen och olika aspekter av marknadseffektiviteten inom finans är en 

väldokumenterad gren inom samhällsvetenskapen. De grundpelare av teorier som etablerades redan 

under 50- och 60-talet av bland annat Miller och Modigliani och Fama har sedan dess utvecklats av 

en mängd framstående forskare, både inom företagsekonomi, nationalekonomi och finans. 

Forskningen har gått från stora övergripande antaganden till studier som påvisat avvikelser och den 

moderna forskningen har sedan ägnat stora delar åt orsaker och förklarande av avvikelser och dess 

omfattning samt väsentlighetsgraden för aktörer i verkligheten. 

Majoriteten av utförda studier om utdelning och ex-dagseffekten berör inte den svenska 

aktiemarknaden. En av de mest teoretiskt grundläggande orsakerna till ex-dagseffekten är 

skattepreferensteorin, en orsak som i Sverige inte bör existera då skattesituationen skiljer sig här från 

till exempel USA, där de flesta studier genomförts. Denna studie tar samtliga orsaker till ex-

dagseffekten från tidigare forskning i beaktning men kommer fokusera på teorier som berör studiens 

inriktning och som även håller utifrån svensk praxis och lagar. 

3.7 Korrelationskoefficient 

Eftersom denna studies syfte och frågeställningar hanterar huruvida det finns ett samband mellan ex-

dagseffekten och det nominella priset krävs samvariationsanalyser i genomförandet. Det finns flera 

olika analyser att genomföra för att upptäcka samband och samvariation mellan två variabler. I denna 

studie har det genomförts en Pearson korrelationsanalys och en enkel regressionsanalys med 

punktdiagram för att hitta eventuella samband mellan de två valda variablerna. 

Hur olika variabler samvarierar och hur en förändring i en variabel påverkar en annan variabel 

benämns enligt Bryman och Bell (2013) vanligtvis med hjälp av en korrelationskoefficient. Denna 

koefficient kan få ett utfall mellan -1 och 1, där värdet -1 betyder att det råder ett perfekt negativt 

samband, och således att en förändring i en variabel påverkar den andra variabeln lika mycket åt 

motsatt håll. På motsvarande vis betyder ett värde på 1, att det råder ett perfekt positivt samband, och 
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att en förändring i en variabel påverkar den andra med lika mycket i samma riktning. En 

korrelationskoefficient på 0 betyder att det inte finns något samband mellan variablerna, och således 

att variablernas rörelse är helt oberoende av varandra. För att förklara hur stor sannolikheten är att 

utfallet av en statistisk analys inte är felaktigt använder man begreppet signifikansnivå. Signifikansen 

anges som ett P-värde och visar hur stor felrisk som utfallet kan innebära. I denna studie har 

signifikansnivån satts till p < 0,05. 

De skiktgränser som kommer användas i denna studie är de som Dancey och Reidy (2011) menar är 

rimliga värden inom en korrelationsanalys. Enligt författarna kan en korrelationskoefficient med 

värdet 0 inte visa på något samband mellan variablerna.  För att kunna konstatera ett samband mellan 

variablerna anser Dancey och Reidy (2011) att korrelationskoefficienten ska vara mellan intervallet 

0,1 - 0,24 för ett svagt samband, 0,25 - 0,6 för att variablerna skall visa ett medelstarkt samband och 

mellan 0,61 - 0,99 för att kunna anses som ett starkt samband. 

3.8 Regressionskoefficient 

Vid kvantitativ forskning och speciellt vid insamling av numerisk data är det vanligt att illustrera de 

matematiska modeller som använts för att beskriva verkligheten. Vanligtvis görs det med hjälp av 

linjära modeller i form av en regressionslinje. För att genomföra denna linje behövs en beroende 

variabel (y), i detta fall ex-effekten, och en oberoende variabel (x), nominellt pris. Lutningen på linjen 

benämns som “regressionskoefficient” (k), konstanten (b) kallas även för ett intercept. 

3.9 Urval och bortfall 

För att kunna ta reda hur det nominella aktiepriset påverkar prisfallskvoten inkluderas samtliga 

utdelande bolag på OMX Stockholm som är listade på Mid Cap och Large Cap, under perioden 2011-

2015. I denna studie exkluderas Small Cap, då bolag i denna lista ofta är under tillväxt och väldigt få 

bolag är utdelande. Även den lägre omsättningen på Small Cap gör att fler faktorer kan påverka ex-

dagseffekten som kan leda till en missvisande bild i denna studie. 

Då de olika aktielistorna på OMX Stockholm är kategoriserade efter vilka börsvärden bolagen har, 

avgör det om ett bolag ska hamna i Small Cap, Mid Cap eller Large Cap. Eftersom ett bolags 

börsvärde både kan öka och minska, medför det att de kan byta lista över tid. I denna studie har det 

valts att utgå ifrån vilka bolag som var med i aktielistan på Mid Cap respektive Large Cap 2016-01-

01. Detta betyder att hänsyn inte tagits till vilka förändringar som skett mellan listorna under den 

valda undersökningsperioden. 
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Ett grundläggande kriterium för att bolag ska ingå i undersökningen är att de ger utdelning i svensk 

valuta under något av de år vi observerar, det vill säga 2011-2015. Vissa bolag har fler aktieserier där 

det förekommer att en serie inte har någon omsättning alls på ex-dagen, då de inte ger en rättvis bild 

av hur stor prisfallskvoten bör vara så är även de observationerna exkluderade. 

Eftersom denna undersökning vill isolera själva ex-dagseffekten och undvika kursförändringar som 

beror på andra orsaker redovisas tre olika uppsättningar av data. Kvoten för ekvationen i studien 

enligt teorin om perfekt kapitalmarknad bör bli 1 och tidigare forskning menar att fenomenet ex-

dagseffekten orsakar ett kvotvärde under 1. Det finns därmed inget belägg för att värden över 1 eller 

under 0 skall förekomma om inga andra kurspåverkande händelser inträffat. Ett kvotvärde över 1 

skulle alltså visa att aktiekursen fallit mer än utdelning 

3.10 Kvalitetskrav 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet nämns som några av de viktigaste kvalitetskriterierna för 

företagsekonomisk forskning enligt (Bryman och Bell, 2013) och kan anses som en förutsättning för 

att forskningen ska anses trovärdig.   

3.10.1 Reliabilitet 

För att en studie ska anses trovärdig krävs det enligt Eliasson (2013) att en omprövning av studien 

under likartade förhållande skulle medföra samma resultat. Det betyder att ju mer det går att lita på 

att resultatet går att upprepa desto högre reliabilitet har undersökningen. Det finns enligt Bryman och 

Bell (2013) tre delar som reliabiliteten bygger på vilka nämns som, stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär att man vill ta reda på hur säkert ett mått är över tid. Det 

vill säga om en studie testas två gånger efter varandra vid likartade förutsättningar ska inte resultatet 

avvika för mycket från det första testet. Då denna studie använder historisk data som är hämtat ifrån 

Thomson Reuter Datastream, innebär det att siffrorna inte kan ändras vid en ny undersökning som 

har samma urval och tidsintervall. Detta ger en stark reliabilitet. 

Den interna reliabilitet visar hur pålitliga de indikatorer som ligger till grund för en skala är och ifall 

de olika svaren på indikatorerna är relaterade till svar på andra indikatorer. Den sista delen benämner 

Bryman och Bell (2013) som interbedömarreliabilitet vilket är när flera individers subjektiva 

bedömningar ska analysera och översätta data till kategorier. Eftersom denna studie går i stark 

positivistisk tradition där den subjektiva bedömningen utesluts, kan interbedömmarreliabiliteten 

bortses som en risk. Den enda risken är om forskaren skulle välja olika gränser för vad som skulle 



 

34 

 

anses som extremvärden eller exempelvis vad som anses som för “låg omsättning”. Detta är dock 

något som skulle framgå i forskarens urval. 

3.10.2 Validitet och generaliserbarhet 

Validitet berör problemet om huruvida en forskare verkligen mäter det som denne avser att mäta. 

Vanligtvis skiljer forskare på olika typer av validitet och enligt Bryman och Bell (2013) är de mest 

centrala delarna: teoretisk validitet, intern validitet och extern validitet. Den teoretiska validiteten 

syftar till att visa hur ett mått för ett begrepp speglar det som begreppet anses betyda. Då denna studie 

använder sig av väl beprövade mått utifrån tidigare forskning medför det en stark teoretisk validitet. 

Den interna validiteten menar Bryman och Bell (2013) handlar om hur de slutsatser som dras 

innefattar ett kausalt samband mellan två eller flera variabler. Den interna validiteten styrka beror på 

hur säkra slutsatserna är på att eventuella samband mellan variabler verkligen är kausala samband. 

Det finns flera statistiska samband som inte är kausala och därmed inte heller av intresse. 

Enligt Bryman och Bell (2013) beskriver den externa validiteten huruvida ett forskningsresultat kan 

generaliseras utöver den specifika undersökningskontexten. Det är således viktigt att välja ett 

representativt urval i en undersökning. Då denna studie undersöker en hel population, det vill säga 

samtliga bolag som ingår i urvalet, medför det att resultatet får en hög generaliserbarhet.  
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4. Resultat och Analys 

Inledningen av resultat- och analyskapitlet ger övergripande statistik och en överblick av det 

insamlade materialet. Först redovisas och analyseras ex-dagseffekten för de olika segmenten och 

tidsperioderna som studien innefattar. Därefter redovisas det empiriska resultatet av studien där ex-

dagseffekten ställts mot nominella priset genom korrelation- och regressionsanalys. Resultatet 

kontrolleras sedan mot en uppsättning data där samtliga observationer som möjligen påverkats av 

yttre faktorer exkluderats. Vidare analyseras resultatet mot tidigare forskning och relevanta teorier. 

4.1 Samtliga observationer 

Tabell 2 visar genomsnittlig prisfallskvot för de olika åren och de olika segmenten samt det totala 

genomsnittet per år och samtliga år. Alla kvotvärden är avrundade till tre decimaler. Observera att 

denna tabell redovisar samtliga observationer oavsett prisfallskvot. Den nedre delen av tabellen visar 

antalet observationer under respektive segment och tidsperiod. 

 

Tabell 2 : Samtliga observationer (Egen tabell) 

Denna uppsättning data där samtliga observationer oavsett prisfallskvotvärdena redovisas har en 

genomsnittlig prisfallskvot på 0,715 vilket betyder att priset på ex-dagen faller i snitt med 71,5% av 

utdelningens storlek med en standard avvikelse på 0,976. Detta resultat går att jämföra med resultat 

från tidigare studier som berör ex-dagseffekten i Sverige där Claesson (1987) fann 96 % prisfall mot 

utdelningens storlek och Daunfeldt (2002) fann 48 % prisfall mot utdelningens storlek. Daunfeldt 

(2002), till skillnad mot denna studies resultat och Claesson (1987), genomförde en skattehypotes-

studie lik Elton och Gruber´s (1970) studie medan Claesson (1987) mer allmänt studerade 

förekomsten av en ex-dagseffekt på den svenska börsen. Dock gör inte förekomsten av en ställd 

hypotes att resultatet för den genomsnittliga prisfallskvoten skiljer sig åt utan får istället i huvudsak 

antas bero på att de olika perioderna helt enkelt har gett olika resultat för den genomsnittliga 

prisfallskvoten. Anmärkningsvärt är att det skiljer en hel del mellan de två studierna som genomförts 
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på den svenska börsen där denna studies resultat hamnar mellan de två tidigare resultaten. Samtidigt 

med jämförelse mot samtliga tidigare studier på olika marknader är studiens resultat för genomsnittlig 

prisfallskvot inte anmärkningsvärd eller skiljer sig mycket från de övriga. De allra flesta studier har 

sett en prisfallskvot mellan 0,7 och 0,8 där den senaste av Jakob och Whitby (2016) visade en 

prisfallskvot för studien på 0,77. 

Mellan de olika åren skiljer genomsnittliga prisfallskvoten sig något med 0,451 som lägst år 2015 

och högst 0,965 år 2013 vilket visar att prisfallskvoten de senaste fem åren ter sig lite olika. 

Observeras bör det här att Mid Cap år 2015 har en prisfallskvot så låg som 0,051 vilket signifikant 

påverkar både totala genomsnittet för 2015 och Mid Cap för hela den observerade perioden 2011 – 

2015. Large Cap och Mid Cap skiljer sig därför något åt där Large Cap visar 0,812 medan Mid Cap 

visar 0,549. Om vi bortser från Mid Cap 2015 blir det istället en total genomsnittlig prisfallskvot på 

0,784 och för enbart Mid Cap en prisfallskvot på 0,718 enligt tabell 2. 

Skillnaden är då istället marginell men visar ändå en högre effektivitet på det börssegment där 

effektiviteten förväntas vara högre på grund av den högre omsättningen som aktier på Large Cap 

generellt har jämfört med aktier på Mid Cap. 

 

Tabell 3 : Samtliga utan Mid Cap 2015 (Egen tabell) 

4.1.1 Statistiskt samband 

Efter genomförande av en Pearson korrelationsanalys visas en negativ korrelationskoefficient om -

0,032 med ett p-värde om 0,434. Enligt Dancey och Reidy (2011) tolkas korrelationskoefficienten -

0,032 som att inget samband mellan variablerna föreligger. P-värdet anger signifikansen 0,434 vilket 

är högre än studiens bestämda signifikansnivå 0,05 och därmed kan nollhypotesen att det inte finns 

ett samband mellan variablerna inte förkastas. Regressionsanalysen visar en förklaringsgrad på 0,43 

% som är korrelationskoefficienten i kvadrat och betyder att 0,43 % av den beroende variabelns 

förändring kan förklaras av förändring i den oberoende variabeln. 

Nedan visas figur 4 som är ett punktdiagram för samtliga observationer. 
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Figur 4 : Punktdiagram, Samtliga observationer (Egen figur) 

Varje punkt i diagrammet representerar ett utdelningstillfälle och illustrerar aktiens Cum-kurs 

förhållande till ex-dagseffekt. I punktdiagrammet ovan observeras att det är tydligt att punkterna inte 

visar på något linjärt samband, punkterna bildar istället ett kluster som visar att ett linjärt samband 

inte föreligger för data. Detta resultat är annorlunda mot Jakob och Whitby´s (2016) resultat där de 

uttryckte ett starkt samband mellan det nominella aktiepriset och prisfallskvoten. Det nominella 

prisets samband med prisfallskvoten ter sig större på den amerikanska börsen NYSE under 1982-

2012 än på den svenska börsen OMXS´s segment Large och Mid Cap under åren 2011-2015. 

4.2 Observationer med kvotvärden 0-1 

Tabell 4 visar genomsnittlig prisfallskvot för de olika åren och de olika segmenten samt det totala 

genomsnittet per år och samtliga år. Alla kvotvärden är avrundade till tre decimaler. Observera att 

denna tabell enbart redovisar samtliga observationer med prisfallskvot 0 till 1. Den nedre delen av 

tabellen visar antalet observationer under respektive segment och tidsperiod. 
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Tabell 4 : 0-1 Observationer (Egen tabell) 

Den uppsättning data där kvotvärdena mellan 0 och 1 redovisas har en genomsnittlig prisfallskvot på 

0,672 vilket betyder att priset på ex-dagen faller i snitt med 67,2% av utdelningens storlek och är 

marginellt lägre än den primära uppsättningen data där genomsnittet var 71,5%. Standardavvikelsen 

0,262 är till skillnad från de data som redovisar samtliga observationer betydligt lägre som förutspått 

och som tidigare visats av Jakob och Whitby (2016). Även det tidigare avvikande resultatet för Mid 

Cap 2015 undviks och data visar betydligt jämnare siffror mellan åren och börssegmenten. Mellan de 

olika åren skiljer prisfallskvoten nu marginellt med 0,628 som lägst år 2015 och högst 0,707 år 2013 

vilket visar att prisfallskvoten de senaste fem åren ter sig mer likvärdigt då antalet observationer är 

betydligt mindre och mer koncentrerade. Large Cap och Mid Cap skiljer sig även här något åt där 

Large Cap visar 0,697 medan Mid Cap visar 0,617. Precis som med uppsättningen samtliga 

observationer är skillnaden marginell men visar ändå en högre effektivitet på det börssegmentet där 

effektiviteten förväntas vara högre på grund av den högre omsättningen som aktier på Large Cap 

generellt har jämfört med aktier på Mid Cap. 

4.2.1 Statistiskt Samband 

Efter genomförande av en Pearson korrelationsanalys visas en negativ korrelationskoefficient om -

0,056 med ett p-värde om 0,342. Enligt Dancey och Reidy (2011) tolkas korrelationskoefficienten -

0,056 som att inget samband mellan variablerna föreligger. P-värdet anger signifikansen 0,342 vilket 

är högre än studiens bestämda signifikansnivå 0,05 och därmed kan nollhypotesen inte förkastas. 

Regressionsanalysen visar förklaringsgrad på 0,32 % som är korrelationskoefficienten i kvadrat och 

betyder att 0,32 % av den beroende variabelns förändring kan förklaras av förändring i den oberoende 

variabeln. 

Nedan visas ett punktdiagram för observationer med prisfallskvot 0 till 1. 



 

39 

 

 

Figur 5 : Punktdiagram, 0-1 Observationer (Egen figur) 

Figur 5 visar punktdiagrammet för observationerna med prisfallskvoterna 0 till 1 inget linjärt samband 

då de bildar ett kluster. Det nästan obefintligt svaga negativa samband som korrelationskoefficienten 

visade kan förklaras med att de tre aktierna med väldigt höga nominella priser haft låga 

prisfallskvoter. Ett linjärt samband går dock inte att konstatera.  
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5. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten och studiens tillvägagångssätt mot tidigare forskning och teorier 

samt belyser aspekter, vilka bedöms vara i behov av diskussion och förtydligande. Därefter 

presenteras en metodreflektion där fördelar och nackdelar i de olika metodvalen redovisas och 

diskuteras. 

5.1 Allmän diskussion 

Utifrån studiens syfte och hypoteser har resultatet visat att nollhypotesen inte kan förkastas. Studiens 

hypotes var att det föreligger ett negativt samband mellan priset och ex-dagseffekten på 

stockholmsbörsen. Studiens resultat visar att ett negativt samband mellan det nominella aktiepriset 

och ex-dagseffekten inte föreligger som visats i tidigare forskning. Detta betyder att studien inte kan 

visa att ett lägre aktiepris medför positiv påverkan på aktiens likviditet och effektivitet på marknaden. 

Således finns enligt denna studie heller inget ytterligare motiv till aktiesplit som syftet menar. 

Ex-dagen och ex-dagseffekten används ofta i tidigare studier som ett mått på hur stor anomaliteten är 

som förekommer på ex-dagen (Elton och Gruber, 1970; Kalay, 1982; Daunfeldt, 2002; Jakob och 

Whitby, 2016). Då anomaliteter tyder på ineffektivitet kopplas ex-dagseffekten direkt som ett verktyg 

för att mäta effektiviteten på marknaden. Tidigare studier som Baker och Gallagher (1980) och Griffin 

(2010) har visat betydelsen av nominella priset genom ett konstaterande av ett optimalt 

handelsintervall. Jakob och Whitby (2016) menar att betydelsen av det nominella priset sträcker sig 

längre och visade ett direkt negativt samband mellan det nominella priset och effektiviteten på 

marknaden i form av ex-dagseffekten. Denna studies resultat visar inte detta samband men motsätter 

sig heller inte Jakob och Whitby´s (2016) studie då studierna genomförts på olika tidsperioder och 

olika marknader. Det framstår sannolikt att andra tidigare teorier och studier om anomali på ex-dagen 

är bättre förklaringar till ex-dagseffekten på Nasdaq OMX Stockholm. 

Det kan också diskuteras huruvida det betydligt större antal observationer i Jakob och Whitby´s 

(2016) studie påverkar skillnaden i resultatet kontra denna studie. Jakob och Whitby (2016) studerade 

utdelningar från 1983 till 2012 med ett totalt antal observationer på 152 702. I denna studie som 

hanterar den svenska börsen OMX Stockholm är antal observationer betydligt lägre både på grund av 

de färre åren studerade och för att bolagen är betydligt färre. Samtidigt så är samtliga utdelningar som 

skett under den valda perioden medräknade från de två mest omsatta börslistorna på 

stockholmsbörsen. Valet av tidsperiod har motiverats och är inte en ögonblicksbild utan får anses 

som en tidsperiod som ger betydande data och antalet observationer tillräckligt många för att kunna 
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dra betydande slutsatser. Valet av att utesluta börslistan Small Cap är också motiverat och det 

empiriska resultatet stärker både kopplingen och slutsatsen om att effektiviteten (genom ex-

dagseffekten) är högre på börslistan med högre omsättning. Studien visar tydligt att prisfallskvoten 

är högre på Large Cap än på Mid Cap och även att antalet utdelningstillfällen är betydligt högre på 

den högst omsatta börslistan Large Cap. Bolagens placering på börslistorna är inte beroende av 

aktiens omsättning utan bolagen placeras efter börsvärde men det är allmänt känt och denna studie 

indikerar också att placeringen på börslista genom börsvärdet också påverkar omsättning och 

likviditet. Huvudsakligen är det det låga antalet utdelande bolag på Small Cap som lett till att det inte 

kan förväntas vara av betydande skillnad om Small Cap inkluderas eller exkluderas. Därför anses 

resultatet också förhålla sig relativt generaliserbart för hela stockholmsbörsen även då 2 av 3 

börslistor inkluderats i studien. 

Resultatet ska som tidigare nämnts inte uppfattas som generaliserande för forskningsområdet i det 

globala perspektivet. Vad gäller forskningsområdet ex-dagen och nominella prisets betydelse måste 

forskning på varje enskild marknad komma fram till ett eget resultat och en egen slutsats. Detta 

mycket beroende av att aktiemarknader världen över påverkas av de inhemska lagar och regler som 

bestämts för värdepappershandel. Denna studies resultat kan därför inte nå en slutsats större än att det 

på Nasdaq OMX Stockholm inte finns bevis för att ett statistiskt samband föreligger mellan 

effektiviteten och det nominella priset. Resultatet kan dock indikera liknande förhållande mellan 

nominella priset och effektiviteten på andra marknadsplatser i länder vars lagar och regler är lika och 

där aktiehandeln rent strukturmässigt liknar marknaden i Sverige. Detta går inte att fastställa utan 

genomförande av studier på dessa marknader men går rimligtvis att förvänta ett liknande resultat. 

Resultatets betydelse fastställer att beslut om aktiesplit för bolag på Nasdaq OMX Stockholm inte 

skall grundas på antagandet eller idén om att det nominella priset i någon betydande utsträckning 

påverkar likviditeten och effektiviteten för aktien på marknaden. Beslut om aktiesplit skall enligt 

denna studie således tas med andra motiv som bakgrund till beslutet. 

5.2 Metodreflektion 

Metoden som använts vid genomförandet av studien har väl förankrats i tidigare studier inom 

forskningsområdet. Precis som Jakob och Whitby (2016), som vi under arbetet hänvisats ofta till, har 

studien använt en modell som bortser från betavärdet med stöd av Brown och Warner´s (1980) 

resultat. Modellen inkluderar också en justering mot index där index OMXSPI som använts är för 

hela Nasdaq OMX Stockholm. Eftersom samtliga börslistor inte är inkluderade i empirin kan det 

finnas anledningar varför man i studien hellre skulle valt ett index som visar bara de berörda 
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börssegmenten Large och Mid Cap. Samtidigt är syftet med att justera mot ett index att kontrollera 

kursförändringar mot makroekonomiska förändringar. Med det sagt kan makroekonomiska 

förändringar antas speglas på bästa sätt i ett index där samtliga bolag på marknaden finns med. 

Samtidigt innehöll inte databasen ett alternativt index där enbart Large och Mid Cap inkluderas, där 

av får valet av index anses som det mest lämpliga för studien trots eventuella invändningar mot att 

index OMXSPI inkluderar ett större antal bolag än empirin. 

För att testa ett eventuellt statistiskt samband genomfördes en korrelationsanalys och en 

regressionsanalys. För korrelationsanalysen genomfördes en Pearson korrelationsanalys där det 

huvudsakligen finns ett annat alternativ, Spearman korrelationsanalys. En av nackdelarna med ett 

Pearsontest är att det är känsligare mot uteliggare medan den stora fördelen är enkelheten att utföra 

testet. Spearmantestet är inte lika påverkat av uteliggare men är huvudsakligen ämnat för ordinella 

variabler och därför inte lämpligt för studiens ändamål. Eftersom tillvägagångssättet i studien varit 

att behandla empirin i två uppsättningar där inte bara de 2 % mest extrema uteliggarna uteslutits utan 

en uppsättning också enbart visar de siffrorna som är koncentrerade kring det teoretiska utfallet kan 

nackdelen med ett Pearsontest ha undvikits. 

Regressionsanalysen som genomfördes använde ex-dagseffekten som den beroende variabeln och 

nominella priset som den oberoende variabeln. Förklaringsgraden som visar hur stor utsträckning 

förändringar i den beroende variabeln förklaras av förändringar i den oberoende variabeln visade sig 

vara väldigt låg. Precis som Pearson korrelationsanalys har regressionsanalysen en nackdel i 

känsligheten mot uteliggare men också på samma sätt har detta undvikits i möjligaste mån genom de 

olika uppsättningar av data som redovisats och uteslutande av de mest extrema data. I denna studie 

har regressionsanalysen genomförts med endast en oberoende variabel. Om studiens syfte varit att 

visa hur starkt ex-dagseffekten påverkas av det nominella priset skulle kritik riktas mot att ytterligare 

oberoende variabler inte används för att kontrollera mot. Eftersom syftet ämnar att visa om det 

existerar ett samband och inte hur starkt har därför bara en oberoende variabel används. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer undersökningens syfte och frågeställningar knytas samman med det empiriska 

resultatet och den diskussion som förts kring dessa. Det kommer även presenteras vilket teoretiskt 

samt praktiskt bidrag denna studie bidrar med och förslag på vidare forskning.  

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att testa om det finns ett statistiskt samband mellan det 

nominella aktiepriset och ex-dagseffekten på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 2011-2015. 

Studiens resultat visar inget samband mellan det nominella priset och ex-dagseffekten under perioden 

2011 till 2015. Nollhypotesen kan inte förkastas och de analytiska resultaten indikerar försumbara 

statistiska samband, oavsett vilken uppsättning data som observeras. Resultatet avviker från tidigare 

studie som konstaterat detta samband på börsen i USA. Det framstår sannolikt att andra tidigare 

teorier om påverkan på ex-dagen är bättre förklaringar till ex-dagseffekten på Nasdaq OMX 

Stockholm. Genom statistisk analys av de data som inhämtats, leder studiens resultat fram till följande 

svar på studiens hypotes och de frågeställningar som lett undersökningen.  

6.1 Frågeställningar och hypoteser 

Finns det ett negativt samband mellan ex-dagseffekten och nominella priser? 

Svar: Nej, under perioden 2011 till 2015 kan inget negativt eller positivt samband visas mellan ex-

dagseffekten och nominella priser på Nasdaq OMX Stockholm 

Bidrar ett lägre nominellt pris till en minskad kapitalkostnad? 

Svar: Nej, det finns ingenting i studiens empiriska resultat som tyder på detta. Inga tydliga samband 

mellan nominella priser och faktorer som skulle minska kapitalkostnaden går att observera. 

Finns det motiv för aktiesplit hänförliga till effektiviteten på ex-dagen? 

Svar: Nej, det finns inget motiv för en aktiesplit hänförliga enbart till effektiviteten på ex-dagen 

eftersom det ej går att finna något belägg för att nominella priser skulle påverka prisfallskvoten och 

därmed effektiviteten.  

H₀ - Det finns inget samband mellan aktiens nominella pris och prisfallskvoten på ex-dagen 

Studiens nollhypotes kan inte förkastas utifrån signifikansnivå 0,05, det finns inget samband mellan 

aktiens nominella pris och ex-dagen. 
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H₁ - Det finns ett negativt samband mellan aktiens nominella pris och prisfallskvoten på ex-dagen 

Studiens hypotes om ett negativt samband förkastas mot signifikans nivån 0,05, det finns inget 

negativt samband som går att urskilja. 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Studien uppfyller det specifierade syftet och lämnar därmed det teoretiska bidrag att det inte finns ett 

signifikant samband mellan det nominella priset och ex-dagseffekten. Resultatet bidrar till svar på en 

av de grenar inom forskningsområdet som på senare tid fått allt mer fokus, nämligen det nominella 

prisets betydelse. Det stärker teorier om skillnader mellan olika marknader då till exempel 

skattehypotesen, mikrostrukturer och dispositionseffekten i stor grad är teorier som påverkas av lagar, 

regler och strukturer specifika för marknaden. 

Studiens utförande medför inte enbart ett svar på studiens specifika syfte utan, precis som samtliga 

tidigare studier som undersöker orsaker och/eller samband kring ex-dagseffekten, redovisar också 

genomsnittliga storleken på ex-dagseffekten under den valda perioden. Som nämnts har 

huvudsakligen två tidigare studier genomförts som hanterat ex-dagseffekten på den svenska börsen, 

Claesson (1987) och Daunfeldt (2002). Dessa studier har visat genomsnittliga prisfallskvoter på 0,96 

respektive 0,48 där vår studie visar en genomsnittlig prisfallskvot på 0,72. Detta blir i sig ett teoretiskt 

bidrag utöver studiens verkliga syfte då det bidrar till att de genomsnittliga prisfallskvoterna kan 

följas över tid och jämföras. Framtida studier ges möjlighet att förklara dessa skillnader mellan 

tidsperioderna där denna studies prisfallskvot skiljer sig från de båda tidigare studierna. 

6.3 Praktiskt Bidrag 

Det praktiska bidraget från denna studie ämnar sig huvudsakligen för företagsledare i beslutande 

ställning om huruvida bolaget ser på fördelar och nackdelar med genomförande av aktiesplit. 

Ytterligare praktiskt bidrag är hur vetskapen om dessa förhållanden gynnar inte bara börsnoterade 

bolag utan också de bolag som har kapitalmarknaden i fokus för sin verksamhet. Fondbolag främst 

och andra aktörer på den finansiella marknaden uppdaterar ständigt sin kunskap om hur förhållandena 

på marknaden ter sig för att utveckla algoritmer och förbättra grunden vid investeringsbeslut. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Under studiens genomförande har flera intressanta tankar uppkommit, främst efter det att resultatet 

visades sig annorlunda mot den studie av Jakob och Whitby (2016) ur vilken idén till denna studie 

hämtats. Fortsatt forskning uppmuntras att studera ytterligare marknader för att se om det nominella 
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prisets betydelse fortsätter te sig olika på olika marknader. Framtida studier kan också försöka 

identifiera det som orsakar skillnaden för betydelsen av det nominella priset. 

Ett ytterligare förslag till framtida studier är att undersöka huruvida en liknande anomali förekommer 

på dagen då aktiespliten genomförs. Tidigare studier har hanterat denna fråga i kombination med 

andra forskningsfrågor och på andra marknader än den svenska. Vi ser gärna framtida studier som 

mer avsmalnat fokuserar på just den eventuella anomalin på den svenska börsen. Samma 

förutsättningar för denna studie skulle lämpligt användas med förändringen i att dagen för aktiesplit 

hanteras istället för ex-dagen. Dagen för aktiesplit skulle utgöra ett minst lika bra tillfälle att mäta 

effektiviteten om effekterna av en aktiesplit kan isoleras på ett tillfredställande sätt. 

Ett annat förslag till fortsatt forskning som knyter an till den tidsaspekten som framfördes i 

diskussionen är att undersöka om ex-dagseffekten har blivit påverkad sedan näthandeln 

introducerades och blev tillgänglig för privatpersoner. Detta för att se ifall det leder till ökad 

effektivitet och därmed bidrar till en prisfallskvot närmare 1. Med fördel bör undersökningen göras 

med en kvantitativ metod där ex-dagseffekten mäts både tiden före och efter näthandeln tog fart och 

blev standardiserad för privatpersoner. Det skulle även vara av stort intresse att i framtiden testa hur 

ex-dagseffekten ter sig när allt fler nätbanker väljer att sänka sitt courtage eller tar bort det helt. Hur 

påverkar detta prisfallskvoten och effektiviteten när ett handelshinder tas bort?  
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Bilagor 

 



Företag Cum-datum Ex-datum Cum-kurs Ex-kurs Utdelning Index X Ex-effekt

NIBE Industrier B 2015-05-11 2015-05-12 237,1 236,8 2,7 -0,01154 -0,91236

Nobia 2015-04-14 2015-04-15 80,3 79,15 1,75 0,00482 0,874188

Peab B 2015-05-14 2015-05-15 67,8 65,2 2,25 0,00062 1,173535

Ratos A 2015-04-16 2015-04-17 73,5 72 3,25 -0,01931 0,025296

Ratos B 2015-04-16 2015-04-17 64,05 60 3,25 -0,01931 0,882619

SAAB B 2015-04-15 2015-04-16 239 231,8 4,75 -0,01061 0,992241

Sandvik 2015-05-07 2015-05-08 102 100,3 3,5 0,01694 0,963145

SCA A 2015-04-15 2015-04-16 212,6 208,2 5,25 -0,01061 0,412635

SCA B 2015-04-14 2015-04-16 211,9 208,5 5,25 -0,01061 0,221546

SEB A 2015-03-25 2015-03-26 110,1 104 4,75 -0,01134 1,033151

SEB C 2015-03-25 2015-03-26 111,1 105,4 4,75 -0,01134 0,945561

Securitas B 2015-05-08 2015-05-11 118,8 117 3 0,00090 0,635169

Skanska B 2015-04-09 2015-04-10 198,2 192,5 6,75 0,00294 0,928025

SKF A 2015-03-26 2015-03-27 224,25 223 5,5 -0,00517 0,016557

SKF B 2015-03-26 2015-03-27 224 222,2 5,5 -0,00517 0,117313

SWECO A 2015-04-16 2015-04-17 122,89 113,1 3,34 -0,01931 2,264339

SWECO B 2015-04-16 2015-04-17 114,53 107,57 3,36 -0,01931 1,441008

Swedbank A 2015-03-26 2015-03-27 218,7 206,6 11,35 -0,00517 0,97148

Swedish Match 2015-04-23 2015-04-24 271,3 264,3 7,5 0,00561 1,129986

Tele2 A 2015-05-19 2015-05-20 120,4 105,5 14,85 0,00071 1,008376

Tele2 B 2015-05-19 2015-05-20 112,2 96,1 14,85 0,00071 1,088738

TeliaSonera 2015-04-08 2015-04-09 55,65 51,9 3 0,00725 1,374476

Trelleborg B 2015-04-23 2015-04-24 172,8 171,2 3,75 0,00561 0,681429

Unibet Group 2015-05-12 2015-05-13 62 59,12 2,64 0,01026 1,318408

Volvo A 2015-04-01 2015-04-02 103,7 101 3 0,00429 1,043669

Volvo B 2015-04-01 2015-04-02 103,5 100,9 3 0,00429 1,010194

Wallenstam B 2015-04-28 2015-04-29 72,2 70,55 1,13 -0,02474 -0,12337

Wihlborgs Fast 2015-04-29 2015-04-30 165,5 161,5 4,75 -0,00256 0,754825

AAK 2014-05-08 2014-05-09 442 439 6 -0,00041 0,47021

Alfa laval 2014-04-28 2014-04-29 170,5 169 3,75 0,00880 0,79297

ASSA ABLOY B 2014-05-07 2014-05-08 112,83 111,83 1,9 0,01037 1,130505

Atlas Copco B 2014-04-29 2014-04-30 174,91 171,99 5,36 -0,00291 0,451239

Atrium Ljungberg B 2014-04-07 2014-04-08 99,25 96,65 3,05 0,00030 0,861835

Axfood 2014-03-12 2014-03-13 90,37 86,8 3,75 -0,00576 0,817869

Axis 2014-04-28 2014-04-29 201,3 197,2 5,5 0,00880 1,058097

BillerudKorsnäs 2014-05-06 2014-05-07 95,55 92,95 2,25 -0,00665 0,879035

Boliden 2014-05-06 2014-05-07 92,5 92,15 1,75 -0,00665 -0,15247

Castellum 2014-03-20 2014-03-21 108 104,4 4,25 -0,00145 0,81148

Electrolux A 2014-03-26 2014-03-27 160 160 6,5 -0,00558 -0,13822

Electrolux B 2014-03-26 2014-03-27 147,5 138,4 6,5 -0,00558 1,280438

Elekta B 2014-08-28 2014-08-29 82,4 79,65 2 0,00228 1,46561

Ericsson A 2014-04-11 2014-04-14 82,7 79,95 3 0,00028 0,924026

Ericsson B 2014-04-11 2014-04-14 86,65 84 3 0,00028 0,891065

Fabege 2014-03-25 2014-03-26 85,45 83,5 3 0,00198 0,705004

Getinge B 2014-03-20 2014-03-21 177,5 177,4 4,15 -0,00145 -0,03782

Handelsbanken A 2014-03-26 2014-03-27 112,07 106,43 5,5 -0,00558 0,916794

Handelsbanken B 2014-03-26 2014-03-27 110,77 105,03 5,5 -0,00558 0,936405

Hennes & Mauritz B 2014-04-29 2014-04-30 274,5 264,8 9,5 -0,00291 0,939799

Hexagon B 2014-05-09 2014-05-12 213 217,2 2,74 0,00905 -0,82205



Företag Cum-datum Ex-datum Cum-kurs Ex-kurs Utdelning Index X Ex-effekt

HEXPOL B 2014-05-07 2014-05-08 62,4 59,9 0,9 0,01037 3,460985

Holmen A 2014-04-08 2014-04-09 242,4 234,3 9 0,00533 1,037911

Holmen B 2014-04-08 2014-04-09 237,1 228,6 9 0,00533 1,079

Hufvudstaden A 2014-03-20 2014-03-21 92,1 89,4 2,75 -0,00145 0,934733

Husqvarna A 2014-04-10 2014-04-11 47,34 44,89 1,5 -0,01050 1,315771

Husqvarna B 2014-04-10 2014-04-11 47,41 44,89 1,5 -0,01050 1,362437

ICA Gruppen 2014-04-11 2014-04-14 223,6 214,5 8 0,00028 1,144904

Industrivärden A 2014-05-06 2014-05-07 145,4 138,6 5,5 -0,00665 1,067684

Industrivärden C 2014-05-06 2014-05-07 136,7 129,5 5,5 -0,00665 1,151486

Indutrade 2014-04-28 2014-04-29 289,5 285 7,05 0,00880 0,990798

Intrum Justitia 2014-04-23 2014-04-24 186,2 188,7 5,75 0,00863 -0,15393

Investor A 2014-05-06 2014-05-07 248,7 237,9 8 -0,00665 1,150948

Investor B 2014-05-06 2014-05-07 253,5 242,5 8 -0,00665 1,1721

JM 2014-04-24 2014-04-25 229 222 7,25 -0,00199 0,904388

Kinnevik A 2014-05-12 2014-05-13 257 255,6 7 0,00491 0,378385

Kinnevik B 2014-05-12 2014-05-13 256,8 254,7 7 0,00491 0,477757

Klövern A 2014-04-23 2014-04-24 6,92 6,71 0,28 0,00863 0,955087

Latour B 2014-05-08 2014-05-09 197,2 194,2 5,5 -0,00041 0,531078

Loomis B 2014-05-06 2014-05-07 174,5 173 5 -0,00665 0,068401

Lundbergföretagen B 2014-04-09 2014-04-10 307,6 299,9 4,6 -0,00604 1,277438

Meda A 2014-05-07 2014-05-08 110,71 113,7 2,41 0,01037 -0,75637

Melker Schörling 2014-05-22 2014-05-23 368,2 370,2 2,25 0,00259 -0,46334

MTG B 2014-05-13 2014-05-14 306,2 293,2 10,5 0,00091 1,263611

NCC A 2014-04-02 2014-04-03 233,3 230,7 12 -0,00522 0,115775

NCC B 2014-04-02 2014-04-03 234 230,6 12 -0,00522 0,182486

NIBE Industrier B 2014-05-15 2014-05-16 205 195,1 2,35 -0,00466 3,824064

Nobia 2014-04-09 2014-04-10 54,25 54,5 1 -0,00604 -0,58143

Peab B 2014-05-13 2014-05-14 52,8 51,3 1,8 0,00091 0,859376

Ratos A 2014-03-27 2014-03-28 73,95 69 3 0,00400 1,741581

Ratos B 2014-03-27 2014-03-28 62,6 59,1 3 0,00400 1,245108

SAAB B 2014-04-08 2014-04-09 197,5 195 4,5 0,00533 0,785113

Sandvik 2014-05-13 2014-05-14 94,9 92,75 3,5 0,00091 0,638501

SCA A 2014-04-10 2014-04-11 182,6 179 4,75 -0,01050 0,358014

SCA B 2014-04-10 2014-04-11 182,8 178,9 4,75 -0,01050 0,421395

SEB A 2014-03-25 2014-03-26 90,45 86,55 4 0,00198 1,01776

SEB C 2014-03-25 2014-03-26 92,85 89,15 4 0,00198 0,969044

Securitas B 2014-05-05 2014-05-06 74,95 72,5 3 -0,00256 0,754695

Skanska B 2014-04-03 2014-04-04 152,8 147,2 6,25 0,00228 0,949686

SKF A 2014-03-28 2014-03-31 168 165,9 5,5 0,01340 0,780529

SKF B 2014-03-28 2014-03-31 167,6 165,7 5,5 0,01340 0,743685

SWECO A 2014-04-16 2014-04-17 95,45 95,45 3,1 0,00048 0,014913

SWECO B 2014-04-16 2014-04-17 92,68 92,68 3,12 0,00048 0,014388

Swedbank A 2014-03-19 2014-03-20 183,8 171,8 10,1 -0,00625 1,081124

Swedish Match 2014-05-07 2014-05-08 225 216,8 7,3 0,01037 1,428151

Tele2 A 2014-05-12 2014-05-13 94 90,15 4,4 0,00491 0,975094

Tele2 B 2014-05-12 2014-05-13 85,45 81,5 4,4 0,00491 0,988217

TeliaSonera 2014-04-02 2014-04-03 48,01 45,24 3 -0,00522 0,844195

Trelleborg B 2014-04-23 2014-04-24 138,4 137,2 3,25 0,00863 0,730512

Unibet Group 2014-05-20 2014-05-21 40,19 40,19 1,36 0,00252 0,074205



Företag Cum-datum Ex-datum Cum-kurs Ex-kurs Utdelning Index X Ex-effekt

Volvo A 2014-04-02 2014-04-02 105,8 102,2 3 0,00192 1,265159

Volvo B 2014-04-02 2014-04-03 104,1 100,9 3 -0,00522 0,890162

Wallenstam B 2014-04-29 2014-04-30 53,85 53,15 1 -0,00291 0,545065

Wihlborgs Fast 2014-04-29 2014-04-30 129 125 4,25 -0,00291 0,85544

AAK 2013-05-03 2013-05-06 344,5 336,5 5,25 0,00210 1,657967

Alfa laval 2013-04-23 2013-04-24 143,3 138,7 3,5 0,00404 1,473761

ASSA ABLOY B 2013-04-25 2013-04-26 87,37 85,43 1,7 -0,00005 1,138482

Atlas Copco B 2013-04-29 2013-04-30 154,56 149,69 5,36 0,00299 0,991889

Atrium Ljungberg B 2013-04-10 2013-04-11 89,5 88,7 2,85 0,00193 0,34072

Axfood 2013-03-13 2013-03-14 67,47 64 3 0,00924 1,352026

Axis 2013-04-16 2013-04-17 167 164,5 5 -0,01662 -0,05612

BillerudKorsnäs 2013-05-07 2013-05-08 65,25 64,35 2 0,01025 0,776564

Boliden 2013-05-03 2013-05-06 103 97,8 4 0,00210 1,351176

Castellum 2013-03-21 2013-03-22 97,6 93 3,95 0,00577 1,29959

Electrolux A 2013-03-26 2013-03-27 174,9 172 6,5 -0,00019 0,441186

Electrolux B 2013-03-26 2013-03-27 171 164,5 6,5 -0,00019 0,995249

Elekta B 2013-09-03 2013-09-04 103,3 104,1 2 0,00435 -0,17459

Ericsson A 2013-04-09 2013-04-10 76,6 75 2,75 0,01335 0,941171

Ericsson B 2013-04-09 2013-04-10 79,25 77,25 2,75 0,01335 1,097406

Fabege 2013-03-21 2013-03-22 69,3 65,45 3 0,00577 1,408458

Getinge B 2013-03-21 2013-03-22 195,3 189,7 4,15 0,00577 1,611561

Handelsbanken A 2013-03-20 2013-03-21 96,8 91,37 3,58 -0,01072 1,240203

Handelsbanken B 2013-03-20 2013-03-21 93,37 88,37 3,58 -0,01072 1,129172

Hennes & Mauritz B 2013-04-23 2013-04-24 232,1 224,9 9,5 0,00404 0,853164

Hexagon B 2013-05-13 2013-05-14 199,9 201 2,4 0,00099 -0,37548

HEXPOL B 2013-05-02 2013-05-03 40,4 39,05 0,6 0,00709 2,70792

Holmen A 2013-04-10 2013-04-11 197 192,5 9 0,00193 0,541247

Holmen B 2013-04-10 2013-04-11 193,8 185,6 9 0,00193 0,95088

Hufvudstaden A 2013-03-21 2013-03-22 85,2 82,25 2,6 0,00577 1,316048

Husqvarna A 2013-04-11 2013-04-12 37,69 36 1,5 -0,00747 0,945972

Husqvarna B 2013-04-11 2013-04-12 37,67 36,05 1,5 -0,00747 0,899054

Industrivärden A 2013-05-07 2013-05-08 130,2 124,9 5 0,01025 1,313538

Industrivärden C 2013-05-07 2013-05-08 123,6 117,9 5 0,01025 1,379328

Indutrade 2013-05-06 2013-05-07 230 218 7,05 0,00257 1,781394

Intrum Justitia 2013-04-24 2013-04-25 139 132,75 5 0,01436 1,625778

Investor A 2013-04-15 2013-04-16 187,1 179,1 7 -0,00889 0,913367

Investor B 2013-04-15 2013-04-16 192,2 183,5 7 -0,00889 1,007729

JM 2013-04-25 2013-04-26 148 143 6,75 -0,00005 0,739605

Kinnevik A 2013-05-13 2013-05-14 177,9 169,4 6,5 0,00099 1,333476

Kinnevik B 2013-05-13 2013-05-14 175,5 167,1 6,5 0,00099 1,317742

Klövern A 2013-04-17 2013-04-18 5,38 5,08 0,28 -0,00112 1,051163

Latour B 2013-05-14 2013-05-15 157,5 157 5 0,00443 0,238365

Loomis B 2013-05-06 2013-05-07 128,75 126,75 4,5 0,00257 0,516648

Lundbergföretagen B 2013-04-08 2013-04-09 253,7 249,4 4,3 0,00776 1,44636

Meda A 2013-05-07 2013-05-08 72,85 71,11 2,17 0,01025 1,134442

Melker Schörling 2013-05-23 2013-05-24 272 272,2 1,75 -0,00418 -0,76653

MTG B 2013-05-14 2013-05-15 277,5 269,9 10 0,00443 0,878933

NCC A 2013-04-09 2013-04-10 161 149,7 10 0,01335 1,327249

NCC B 2013-04-09 2013-04-10 161,1 149,2 10 0,01335 1,38659



Företag Cum-datum Ex-datum Cum-kurs Ex-kurs Utdelning Index X Ex-effekt

NIBE Industrier B 2013-05-15 2013-05-16 113,6 114,5 2 0,00288 -0,28575

Nobia 2013-04-11 2013-04-12 34,7 33,2 0,5 -0,00747 2,500078

Peab B 2013-05-14 2013-05-15 39 36,67 1,6 0,00443 1,557242

Ratos A 2013-04-17 2013-04-18 76,4 74 3 -0,00112 0,772448

Ratos B 2013-04-17 2013-04-18 63,2 59,8 3 -0,00112 1,111068

SAAB B 2013-04-17 2013-04-18 135 131,4 4,5 -0,00112 0,767384

Sandvik 2013-04-25 2013-04-26 93,85 91,95 3,5 -0,00005 0,541449

SCA A 2013-04-10 2013-04-11 163,8 160,9 4,5 0,00193 0,713397

SCA B 2013-04-10 2013-04-11 164 160,6 4,5 0,00193 0,824379

SEB A 2013-03-21 2013-03-22 69,05 67,25 2,75 0,00577 0,794799

SEB C 2013-03-21 2013-03-22 66,9 64,6 2,75 0,00577 0,97109

Securitas B 2013-05-07 2013-05-08 63,85 62,15 3 0,01025 0,776933

Skanska B 2013-04-11 2013-04-12 115,5 110,4 6 -0,00747 0,711467

SKF A 2013-04-26 2013-04-29 154,8 150,3 5,5 0,00351 0,913813

SKF B 2013-04-26 2013-04-29 155,2 150,6 5,5 0,00351 0,932186

SSAB A 2013-04-12 2013-04-15 48,1 45,93 1 -0,00737 1,829121

SSAB B 2013-04-12 2013-04-15 41,96 40,28 1 -0,00737 1,381054

SWECO A 2013-04-17 2013-04-18 76,36 76,36 3,1 -0,00112 -0,02751

SWECO B 2013-04-17 2013-04-18 74,44 72,03 3,12 -0,00112 0,746649

Swedbank A 2013-03-20 2013-03-21 159,8 147,2 9,9 -0,01072 1,111612

Swedish Match 2013-04-25 2013-04-26 219,5 207,9 7,3 -0,00005 1,587514

Tele2 A 2013-05-13 2013-05-14 107,19 99,78 5,53 0,00099 1,357815

Tele2 B 2013-05-13 2013-05-14 85,26 78,3 5,26 0,00099 1,337921

TeliaSonera 2013-04-03 2013-04-04 46,36 43,4 2,85 -0,01500 0,806722

Trelleborg B 2013-04-24 2013-04-25 88,9 91 3 0,01436 -0,27067

Unibet Group 2013-05-14 2013-05-15 24,43 23,75 0,77 0,00443 1,019033

Volvo A 2013-04-04 2013-04-05 91,95 88,8 3 -0,01266 0,670399

Volvo B 2013-04-04 2013-04-05 92,15 88,85 3 -0,01266 0,720185

Wallenstam B 2013-04-23 2013-04-24 43,87 42,87 0,63 0,00404 1,861143

Wihlborgs Fast 2013-04-23 2013-04-24 109 104,5 4 0,00404 1,230134

AAK 2012-05-15 2012-05-16 237,5 229 4,75 -0,01314 1,147785

Alfa laval 2012-04-23 2012-04-24 133,9 131,2 3,25 0,01635 1,480137

ASSA ABLOY B 2012-04-25 2012-04-26 65,17 65,03 1,5 -0,00676 -0,20157

Atlas Copco B 2012-04-27 2012-04-30 141,61 137,42 4,87 0,00274 0,937358

Atrium Ljungberg B 2012-03-29 2012-03-30 79,95 78,7 2,6 0,01427 0,906492

Axfood 2012-03-14 2012-03-15 63,95 60,2 3 0,00363 1,322616

Axis 2012-04-18 2012-04-19 170,5 164 5,5 0,00314 1,275241

BillerudKorsnäs 2012-05-09 2012-05-10 50,1 48,08 2,82 0,01019 0,888306

Boliden 2012-05-03 2012-05-04 107,8 101,5 4 -0,02483 0,928827

Castellum 2012-03-22 2012-03-23 87,75 84 3,7 0,00521 1,131109

Electrolux A 2012-03-27 2012-03-28 156 144,5 6,5 -0,01052 1,53299

Electrolux B 2012-03-27 2012-03-28 149 138,2 6,5 -0,01052 1,435598

Elekta B 2012-09-04 2012-09-05 81,88 82,92 1,25 0,00288 -0,64151

Ericsson A 2012-05-03 2012-05-04 65,05 62,05 2,5 -0,02483 0,56796

Ericsson B 2012-05-03 2012-05-04 65,85 62,35 2,5 -0,02483 0,764904

Fabege 2012-03-29 2012-03-30 59,05 57,05 3 0,01427 0,934127

Getinge B 2012-03-28 2012-03-29 186,1 183,6 3,75 -0,02046 -0,35602

Handelsbanken A 2012-03-28 2012-03-29 74,33 68,63 3,25 -0,02046 1,31275

Handelsbanken B 2012-03-28 2012-03-29 72,67 67,87 3,25 -0,02046 1,040712



Företag Cum-datum Ex-datum Cum-kurs Ex-kurs Utdelning Index X Ex-effekt

Hennes & Mauritz B 2012-05-03 2012-05-04 239,5 225,7 9,5 -0,02483 0,847638

Hexagon B 2012-05-09 2012-05-10 125,4 135,5 1,5 0,01019 -5,82206

HEXPOL B 2012-05-04 2012-05-07 25,1 24,9 0,5 -0,00216 0,292427

Holmen A 2012-03-29 2012-03-30 192 189 8 0,01427 0,707275

Holmen B 2012-03-29 2012-03-30 188 181,7 8 0,01427 1,106941

Hufvudstaden A 2012-03-22 2012-03-23 72,7 69,95 2,45 0,00521 1,270338

Husqvarna A 2012-03-28 2012-03-29 40,08 38,4 1,5 -0,02046 0,58526

Husqvarna B 2012-03-28 2012-03-29 40,22 38,7 1,5 -0,02046 0,474416

ICA Gruppen 2012-04-19 2012-04-20 104 101,28 5,86 0,01004 0,63593

Industrivärden A 2012-05-04 2012-05-07 104 99 4,5 -0,00216 1,063589

Industrivärden C 2012-05-04 2012-05-07 100,3 94,55 4,5 -0,00216 1,232392

Indutrade 2012-05-03 2012-05-04 203 201 6,75 -0,02483 -0,46199

Intrum Justitia 2012-04-25 2012-04-26 103 101,25 4,5 -0,00676 0,235837

Investor A 2012-04-17 2012-04-18 138,5 129,6 6 -0,01736 1,101715

Investor B 2012-04-17 2012-04-18 142,2 132,9 6 -0,01736 1,158664

JM 2012-04-26 2012-04-27 127,25 125,5 6,5 0,01918 0,632607

Kinnevik A 2012-05-07 2012-05-08 137,3 134 5,5 -0,01401 0,253822

Kinnevik B 2012-05-07 2012-05-08 132,6 128,6 5,5 -0,01401 0,395045

Klövern A 2012-04-17 2012-04-18 4,76 4,51 0,24 -0,01736 0,709665

Latour B 2012-05-10 2012-05-11 127,9 121,5 6 0,00481 1,163625

Loomis B 2012-05-08 2012-05-09 90 86,5 3,75 -0,00188 0,889937

Lundbergföretagen B 2012-04-12 2012-04-13 223,3 216,7 4 -0,01835 0,637103

Meda A 2012-05-09 2012-05-10 64,61 64,27 2,17 0,01019 0,455459

Melker Schörling 2012-05-23 2012-05-24 162,2 162,9 1,6 0,01038 0,60862

MTG B 2012-05-08 2012-05-09 320,5 312,6 9 -0,00188 0,812432

NCC A 2012-04-04 2012-04-05 142,7 127,4 10 -0,00470 1,469831

NCC B 2012-04-04 2012-04-05 139,6 126,9 10 -0,00470 1,210067

NIBE Industrier B 2012-05-10 2012-05-11 104 100,5 2 0,00481 1,990601

Peab B 2012-05-15 2012-05-16 35,75 33,55 2,1 -0,01314 0,834974

Ratos A 2012-04-18 2012-04-19 89,2 83 5,5 0,00314 1,174554

Ratos B 2012-04-18 2012-04-19 84,55 79,6 5,5 0,00314 0,945344

SAAB B 2012-04-19 2012-04-20 117,5 113,1 4,5 0,01004 1,227559

Sandvik 2012-05-02 2012-05-03 103 100,9 3,25 0,00574 0,823278

SCA A 2012-03-29 2012-03-30 116,8 114,4 4,2 0,01427 0,95452

SCA B 2012-03-29 2012-03-30 116,7 114,6 4,2 0,01427 0,883761

SEB A 2012-03-29 2012-03-30 48 47 1,75 0,01427 0,949162

SEB C 2012-03-29 2012-03-30 47,12 46,41 1,75 0,01427 0,778706

Securitas B 2012-05-07 2012-05-08 57,15 53,45 3 -0,01401 0,98018

Skanska B 2012-04-13 2012-04-16 114,1 108,1 6 0,00753 1,134724

SKF A 2012-04-25 2012-04-26 164,7 156,4 5,5 -0,00676 1,315658

SKF B 2012-04-25 2012-04-26 164,4 157 5,5 -0,00676 1,15128

SSAB A 2012-03-26 2012-03-27 66 63,55 2 -0,00555 1,04779

SSAB B 2012-03-26 2012-03-27 56,95 54,95 2 -0,00555 0,846771

SWECO A 2012-04-17 2012-04-18 71,35 71,35 2,86 -0,01736 -0,44076

SWECO B 2012-04-17 2012-04-18 68,67 66,27 2,88 -0,01736 0,426796

Swedbank A 2012-03-27 2012-03-28 110,1 104,5 5,3 -0,01052 0,847076

Swedish Match 2012-05-02 2012-05-03 271,1 268 6,5 0,00574 0,712153

Tele2 A 2012-05-07 2012-05-08 121,61 116,54 10,13 -0,01401 0,337029

Tele2 B 2012-05-07 2012-05-08 93,11 84,74 9,63 -0,01401 0,744127



Företag Cum-datum Ex-datum Cum-kurs Ex-kurs Utdelning Index X Ex-effekt

TeliaSonera 2012-04-03 2012-04-04 46,53 42,31 2,85 -0,03294 0,975103

Trelleborg B 2012-04-19 2012-04-20 76,5 76,3 2,5 0,01004 0,383316

Unibet Group 2012-05-10 2012-05-11 22,01 21,61 0,7 0,00481 0,719244

Volvo A 2012-04-04 2012-04-05 93,25 90,5 3 -0,00470 0,774193

Volvo B 2012-04-04 2012-04-05 93,65 90,5 3 -0,00470 0,907527

Wallenstam B 2012-04-25 2012-04-26 32,27 31,37 0,6 -0,00676 1,144353

Wihlborgs Fast 2012-04-26 2012-04-27 95 90,5 3,75 0,01918 1,654196

AAK 2011-05-17 2011-05-18 201 196 4,5 0,00035 1,126448

Alfa laval 2011-04-27 2011-04-28 134,1 133,9 3 0,00517 0,296227

ASSA ABLOY B 2011-04-29 2011-05-02 60,47 60,13 1,33 0,00043 0,275042

Atlas Copco B 2011-04-20 2011-04-21 148,89 146,16 3,77 0,00184 0,795165

Atrium Ljungberg B 2011-04-07 2011-04-08 86 84,5 2,4 0,00318 0,736754

Axfood 2011-03-16 2011-03-17 60,07 58 3 0,01677 1,0089

Axis 2011-04-14 2011-04-15 143 140,5 4,5 -0,00373 0,438537

BillerudKorsnäs 2011-05-04 2011-05-05 56,33 53,72 2,82 -0,00098 0,906862

Boliden 2011-05-03 2011-05-04 127,2 118,7 6 -0,00624 1,292375

Castellum 2011-03-24 2011-03-25 93,7 91,15 3,6 0,00064 0,724463

Electrolux A 2011-03-31 2011-04-01 209,6 214,5 6,5 0,00870 -0,46919

Electrolux B 2011-03-31 2011-04-01 162,7 157,5 6,5 0,00870 1,009011

Elekta B 2011-09-13 2011-09-14 56,92 59,45 1 0,01399 -1,71003

Ericsson A 2011-04-13 2011-04-14 78,25 75 2,25 -0,00681 1,215799

Ericsson B 2011-04-13 2011-04-14 80,25 77,7 2,25 -0,00681 0,896457

Fabege 2011-03-30 2011-03-31 70,95 68,25 3 -0,00214 0,851294

Getinge B 2011-04-27 2011-04-28 160,3 157,8 3,25 0,00517 1,018956

Handelsbanken A 2011-03-23 2011-03-24 70,93 68,27 3 0,01269 1,17174

Handelsbanken B 2011-03-23 2011-03-24 70,67 68,33 3 0,01269 1,065324

Hennes & Mauritz B 2011-04-28 2011-04-29 223,1 213,5 9,5 0,00350 1,088924

Hexagon B 2011-05-10 2011-05-11 162,2 164 1,4 0,00367 -0,8576

HEXPOL B 2011-05-06 2011-05-09 17,9 18,6 0,3 -0,00038 -2,35676

Holmen A 2011-03-30 2011-03-31 240 233,1 7 -0,00214 0,914422

Holmen B 2011-03-30 2011-03-31 224,4 218,2 7 -0,00214 0,818979

Hufvudstaden A 2011-03-24 2011-03-25 75,95 74,65 2,3 0,00064 0,585893

Husqvarna A 2011-05-04 2011-05-05 47,02 46,13 1,5 -0,00098 0,563193

Husqvarna B 2011-05-04 2011-05-05 47,52 46,2 1,5 -0,00098 0,849814

ICA Gruppen 2011-04-14 2011-04-15 102,5 99,32 5,62 -0,00373 0,499601

Industrivärden A 2011-05-05 2011-05-06 131 128,2 4 0,00890 0,982802

Industrivärden C 2011-05-05 2011-05-06 117 114,3 4 0,00890 0,927139

Indutrade 2011-04-27 2011-04-28 216,5 209,5 5,1 0,00517 1,583826

Intrum Justitia 2011-03-31 2011-04-01 92 88 4,1 0,00870 1,16075

Investor A 2011-04-12 2011-04-13 148,5 143,2 5 0,00558 1,218923

Investor B 2011-04-12 2011-04-13 151,9 146,1 5 0,00558 1,322142

JM 2011-04-28 2011-04-29 172,5 172,5 4,5 0,00350 0,133723

Kinnevik A 2011-05-16 2011-05-17 159 154,7 4,5 -0,01410 0,463739

Kinnevik B 2011-05-16 2011-05-17 159 152,1 4,5 -0,01410 1,049783

Klövern A 2011-04-18 2011-04-19 6,41 6,11 0,28 0,00987 1,28463

Latour B 2011-05-12 2011-05-13 144 139,6 3,75 0,00089 1,206299

Loomis B 2011-05-11 2011-05-12 94,5 93 3,5 -0,00678 0,247304

Lundbergföretagen B 2011-04-06 2011-04-07 251,75 246,35 3,75 -0,00887 0,851792

Meda A 2011-05-04 2011-05-05 65,72 65,72 1,93 -0,00098 -0,03337



Företag Cum-datum Ex-datum Cum-kurs Ex-kurs Utdelning Index X Ex-effekt

Melker Schörling 2011-05-26 2011-05-27 192,9 193 1,25 0,00711 1,01024

MTG B 2011-05-18 2011-05-19 448,1 442 7,5 0,00691 1,217584

NCC A 2011-04-13 2011-04-14 170,2 160,2 10 -0,00681 0,890113

NCC B 2011-04-13 2011-04-14 170,9 160,3 10 -0,00681 0,950045

NIBE Industrier B 2011-05-11 2011-05-12 103,75 101 1,75 -0,00678 1,177707

Peab B 2011-05-10 2011-05-11 55 51,05 2,6 0,00367 1,590987

Ratos A 2011-04-05 2011-04-06 129,55 125 5,25 0,00540 0,994471

Ratos B 2011-04-05 2011-04-06 127,2 123,45 5,25 0,00540 0,840505

SAAB B 2011-04-07 2011-04-08 140,9 137,9 3,5 0,00318 0,982202

Sandvik 2011-05-03 2011-05-04 122,6 118,7 3 -0,00624 1,051417

SCA A 2011-04-07 2011-04-08 103 98,5 4 0,00318 1,203162

SCA B 2011-04-07 2011-04-08 103,3 98,8 4 0,00318 1,2034

SEB A 2011-03-24 2011-03-25 55,8 55,6 1,5 0,00064 0,156946

SEB C 2011-03-24 2011-03-25 56,4 55,5 1,5 0,00064 0,62357

Securitas B 2011-05-04 2011-05-05 71,3 67,6 3 -0,00098 1,211249

Skanska B 2011-05-09 2011-05-10 121,2 116,5 5,25 0,00823 1,076445

SKF A 2011-04-28 2011-04-29 193,9 190 5 0,00350 0,912561

SKF B 2011-04-28 2011-04-29 194 190,7 5 0,00350 0,793049

SSAB A 2011-04-12 2011-04-13 102,1 99,55 2 0,00558 1,551201

SSAB B 2011-04-12 2011-04-13 89,75 87,55 2 0,00558 1,342907

SWECO A 2011-04-13 2011-04-14 63,95 62,04 2,86 -0,00681 0,519037

SWECO B 2011-04-13 2011-04-14 62,91 60,51 2,88 -0,00681 0,689215

Swedbank A 2011-03-25 2011-03-28 111 109,3 2,1 0,00427 1,030582

Swedish Match 2011-05-02 2011-05-03 215,2 209,9 5,5 -0,00759 0,671728

Tele2 A 2011-05-16 2011-05-17 147,56 138,76 21,05 -0,01410 0,323747

Tele2 B 2011-05-16 2011-05-17 113,04 90,96 20 -0,01410 1,038935

TeliaSonera 2011-04-26 2011-04-27 54,05 50,9 2,74 0,00149 1,17729

Trelleborg B 2011-04-20 2011-04-21 71,35 70,5 1,75 0,00184 0,55952

Unibet Group 2011-11-02 2011-11-03 17,9 17,45 0,5 0,01550 1,432842

Volvo A 2011-04-06 2011-04-07 113,07 110,6 2,5 -0,00887 0,591882

Volvo B 2011-04-06 2011-04-07 113,6 110,7 2,5 -0,00887 0,763524

Wallenstam B 2011-04-27 2011-04-28 33,08 32,67 0,58 0,00517 0,996604

Wihlborgs Fast 2011-04-28 2011-04-29 93,75 91 3,5 0,00350 0,876414



Företag Cum-datum Ex-datum Cum-kurs Ex-kurs Utdelning Index X Ex-effekt

Addtech B 2015-08-27 2015-08-28 113,88 112,73 2,99 0,00366 0,522055

Avanza Bank Holding 2015-03-18 2015-03-19 317,5 310 7 0,00345 1,223514

B&B Tools B 2015-08-20 2015-08-21 125,75 119,5 4 -0,02530 0,787012

Beijer Alma B 2015-03-19 2015-03-20 205 196 8,5 0,00282 1,123584

Beijer Ref B 2015-04-09 2015-04-10 159 161,5 5 0,00294 -0,40534

Besqab 2015-05-06 2015-05-07 116 113,75 2,25 0,00057 1,029002

Bilia A 2015-04-14 2015-04-15 153,25 149,75 6 0,00482 0,703105

BioGaia B 2015-05-07 2015-05-08 263 268 3,46 0,01694 -0,15465

Bufab 2015-05-05 2015-05-06 54 52,75 1,5 -0,00972 0,48816

Bulten 2015-04-29 2015-04-30 98 95 3 -0,00256 0,91871

Bure Equity 2015-05-04 2015-05-05 50,75 48,6 1 -0,02221 1,045915

Byggmax Group 2015-05-05 2015-05-06 61,25 58,5 2,6 -0,00972 0,836847

Catena 2015-04-28 2015-04-29 140 137,75 3 -0,02474 -0,41461

Clas Ohlson B 2015-09-11 2015-09-14 144,5 137,25 5,25 -0,01333 1,027822

Concentric 2015-03-26 2015-03-27 119 117,25 3 -0,00517 0,380216

Corem Property Group 2015-04-28 2015-04-29 30,9 30 0,8 -0,02474 0,173863

Diös Fastigheter 2015-04-22 2015-04-23 69,75 65,75 2,3 -0,00860 1,491019

Duni 2015-05-05 2015-05-06 134,25 126 4,5 -0,00972 1,558503

Fagerhult 2015-04-21 2015-04-22 155,5 154,5 3 0,00507 0,593132

Fast Partner 2015-04-24 2015-04-27 121,75 119 3,5 0,01362 1,242539

Fenix Outdoor 2015-05-05 2015-05-06 276 371 4 -0,00972 -24,6604

Gränges 2015-05-04 2015-05-05 69,25 66,25 1,5 -0,02221 0,996631

Gunnebo 2015-04-15 2015-04-16 43,9 43,8 1 -0,01061 -0,36991

Haldex 2015-04-28 2015-04-29 133,75 123,25 3 -0,02474 2,457976

Heba B 2015-05-06 2015-05-07 97,75 94 1,3 0,00057 2,926096

Hemfosa Fastigheter 2015-05-07 2015-05-08 90 94,5 1,87 0,01694 -1,5645

HMS Networks 2015-04-28 2015-04-29 228,5 220 2,25 -0,02474 1,297775

IFS B 2015-03-25 2015-03-26 287 281 4,5 -0,01134 0,617304

Itab Shop Concept B 2015-05-04 2015-05-05 198,5 194 2,5 -0,02221 0,037099

KappAhl 2015-12-02 2015-12-03 28,3 27,6 0,75 -0,01741 0,281216

Kungsleden 2015-04-23 2015-04-24 63,75 63,75 1,5 0,00561 0,237166

Lagercrantz Group B 2015-08-25 2015-08-26 68 66 1,5 -0,01177 0,809491

Lindab International 2015-04-27 2015-04-28 76,8 74,9 1,1 -0,02172 0,215456

Mekonomen 2015-04-14 2015-05-15 231 226,5 7 0,00062 0,662933

Mycronic 2015-05-05 2015-05-06 60,5 55,5 4 -0,00972 1,113812

Nederman Holding 2015-04-22 2015-04-23 236 225 4 -0,00860 2,261796

New Wave B 2015-05-04 2015-05-05 44,2 42,3 1 -0,02221 0,939037

Nolato B 2015-04-29 2015-04-30 212 200,5 8,5 -0,00256 1,292389

Nordnet B 2015-04-23 2015-04-24 40,1 38,9 1 0,00561 1,417077

NP3 Fastigheter 2015-04-23 2015-04-24 42,9 43 0,5 0,00561 0,279912

OEM International B 2015-04-23 2015-04-24 115 113,5 4,25 0,00561 0,50197

Opus Group 2015-05-21 2015-05-22 9,65 9,45 0,09 0,00289 2,524447

Platzer Fastigheter 2015-04-28 2015-04-29 39,4 37,5 0,75 -0,02474 1,26515

Recipharm 2015-05-07 2015-05-08 154 162,5 1,25 0,01694 -4,63419

Rezidor Hotel Group 2015-04-24 2015-04-27 33,2 33,6 0,03 0,01362 1,714994

Sagax A 2015-05-07 2015-05-08 59,75 63,75 0,8 0,01694 -3,6724

Sagax B 2015-05-07 2015-05-08 60 62,75 0,8 0,01694 -2,13072

Scandi Standard 2015-05-21 2015-05-22 51 53,75 1,3 0,00289 -1,99638

SkiStar B 2015-12-11 2015-12-14 130 125 4 -0,00946 0,951433



Företag Cum-datum Ex-datum Cum-kurs Ex-kurs Utdelning Index X Ex-effekt

Systemair 2015-08-27 2015-08-28 117,25 116 2 0,00366 0,836433

Tethys Oil 2015-05-14 2015-05-15 66,98 65,28 0,97 0,00062 1,794332

Thule Group 2015-04-29 2015-04-30 98 95 2 -0,00256 1,378065

Traction B 2015-04-28 2015-04-29 107 106,5 2 -0,02474 -1,10062

VBG Group B 2015-04-23 2015-04-24 145 147 3 0,00561 -0,39323

Vitrolife 2015-05-05 2015-05-06 155,5 154 1,5 -0,00972 -0,00771

ÅF B 2015-04-29 2015-04-30 115,25 113,5 3,5 -0,00256 0,416754

Addtech B 2014-08-27 2014-08-28 96,63 95,71 2,76 -0,00996 -0,01554

Avanza Bank Holding 2014-04-29 2014-04-30 250,5 243,5 8 -0,00291 0,786273

B&B Tools B 2014-08-21 2014-08-22 156 151,5 3,5 -0,00192 1,202305

Beijer Alma B 2014-03-27 2014-03-28 188 178 8 0,00400 1,338594

Beijer Ref B 2014-04-24 2014-04-25 137 132 4,75 -0,00199 0,997155

Bilia A 2014-04-10 2014-04-11 106 100 4,5 -0,01050 1,097525

BioGaia B 2014-05-06 2014-05-07 207,5 202 7 -0,00665 0,592555

Bulten 2014-04-29 2014-04-30 76,25 75 2 -0,00291 0,515685

Bure Equity 2014-04-24 2014-04-25 28,8 28,2 1 -0,00199 0,543704

Byggmax Group 2014-05-08 2014-05-09 54 53,75 2,3 -0,00041 0,099181

Catena 2014-05-06 2014-05-07 106 104,25 2 -0,00665 0,526095

Clas Ohlson B 2014-09-12 2014-09-15 134,75 129,5 4,75 0,00155 1,147332

Concentric 2014-05-01 2014-05-02 92 93,75 2,75 -0,00052 -0,65409

Corem Property Group 2014-04-29 2014-04-30 24,8 25 0,7 -0,00291 -0,38982

Diös Fastigheter 2014-04-28 2014-04-29 54,25 52,25 2,3 0,00880 1,067655

Duni 2014-05-06 2014-05-07 109,75 109,75 4 -0,00665 -0,18366

Fagerhult 2014-04-24 2014-04-25 110,17 107,5 2,42 -0,00199 1,014626

Fast Partner 2014-04-24 2014-04-25 90,75 90 3,1 -0,00199 0,183978

Gunnebo 2014-04-10 2014-04-11 38,5 37,2 1 -0,01050 0,905257

Haldex 2014-04-29 2014-04-30 81,75 83 2 -0,00291 -0,74597

Heba B 2014-05-07 2014-05-08 85,5 84,5 1,2 0,01037 1,556176

HMS Networks 2014-04-25 2014-04-28 143 143 2,25 -0,00195 -0,12424

IFS B 2014-03-26 2014-03-27 180 176,5 3,5 -0,00558 0,716831

Itab Shop Concept B 2014-05-07 2014-05-08 115,75 114 1,5 0,01037 1,946824

KappAhl 2014-12-03 2014-12-04 44,8 43,7 0,75 -0,01012 0,870936

Kungsleden 2014-04-29 2014-04-30 50,73 49,79 1,17 -0,00291 0,679367

Lagercrantz Group B 2014-08-26 2014-08-27 48 47,58 1,33 0,00137 0,364883

Mekonomen 2014-04-08 2014-04-09 180 175 7 0,00533 0,846723

Nederman Holding 2014-04-23 2014-04-24 183 172,5 4 0,00863 2,994065

New Wave B 2014-05-06 2014-05-07 44,7 42,3 1 -0,00665 2,11686

Nolato B 2014-04-28 2014-04-29 162,5 149,25 8 0,00880 1,818928

Nordnet B 2014-04-23 2014-04-24 31,1 30,9 0,85 0,00863 0,546404

OEM International B 2014-04-29 2014-04-30 108,45 107,53 3,65 -0,00291 0,166176

Opus Group 2014-05-22 2014-05-23 14,39 14,05 0,06 0,00259 6,27231

Platzer Fastigheter 2014-04-24 2014-04-25 30,8 30,2 0,6 -0,00199 0,899518

Sagax A 2014-05-07 2014-05-08 35,1 36 0,55 0,01037 -0,96446

Sagax B 2014-05-07 2014-05-08 33,7 34,5 0,55 0,01037 -0,81064

SkiStar B 2014-12-12 2014-12-15 88,25 85,75 2,5 -0,01051 0,635579

Systemair 2014-08-28 2014-08-29 105,75 105,5 3 0,00228 0,163345

Traction B 2014-05-05 2014-05-06 106 106,25 2,45 -0,00256 -0,21325

VBG Group B 2014-04-24 2014-04-25 151 147,5 2,75 -0,00199 1,165652

Vitrolife 2014-05-05 2014-05-06 120 123 1 -0,00256 -3,31541



Företag Cum-datum Ex-datum Cum-kurs Ex-kurs Utdelning Index X Ex-effekt

ÅF B 2014-05-05 2014-05-06 122,75 124 3,25 -0,00256 -0,48245

Addtech B 2013-08-28 2013-08-29 84,36 81,44 2,45 0,00574 1,381415

Avanza Bank Holding 2013-04-17 2013-04-18 158,5 148,75 8 -0,00112 1,197981

B&B Tools B 2013-08-22 2013-08-23 89,5 85 3 0,00490 1,638222

Beijer Alma B 2013-03-19 2013-03-20 149 142,5 7 0,00517 1,03334

Beijer Ref B 2013-04-26 2013-04-29 111,75 110,5 4,75 0,00351 0,344567

Bilia A 2013-05-03 2013-05-06 54,75 51,5 3 0,00210 1,119265

BioGaia B 2013-04-26 2013-04-29 218 215 10 0,00351 0,375239

Bulten 2013-04-24 2013-04-25 29 27,8 2 0,01436 0,796735

Bure Equity 2013-04-22 2013-04-23 21,8 21,7 0,5 0,02459 1,241486

Byggmax Group 2013-05-15 2013-05-16 38 36,2 2 0,00288 0,951928

Catena 2013-04-24 2013-04-25 82 82 1 0,01436 1,160595

Clas Ohlson B 2013-09-06 2013-09-09 98 94,5 4,25 -0,00035 0,815643

Concentric 2013-04-24 2013-04-25 64 65,25 2,5 0,01436 -0,13059

Corem Property Group 2013-04-25 2013-04-26 20,9 20,2 0,6 -0,00005 1,164862

Diös Fastigheter 2013-04-25 2013-04-26 41,6 40 2,3 -0,00005 0,69472

Duni 2013-05-02 2013-05-03 61,25 58,5 3,5 0,00709 0,903314

Fagerhult 2013-04-18 2013-04-19 56,67 55,67 2,17 -0,00059 0,445777

Fast Partner 2013-04-25 2013-04-26 71,5 68,5 2,75 -0,00005 1,089574

Gunnebo 2013-04-09 2013-04-10 29,9 30,6 1 0,01335 -0,29681

Haldex 2013-04-25 2013-04-26 41 42 1 -0,00005 -1,00225

Heba B 2013-05-07 2013-05-08 71,5 72 1,1 0,01025 0,209794

HMS Networks 2013-04-19 2013-04-22 108,5 108,5 2,25 -0,00112 -0,05395

IFS B 2013-03-26 2013-03-27 117,25 115,25 3,5 -0,00019 0,565247

Itab Shop Concept B 2013-05-14 2013-05-15 56 56 1,25 0,00443 0,197413

Kungsleden 2013-04-18 2013-04-19 40,21 39,08 0,94 -0,00059 1,177734

Lagercrantz Group B 2013-08-27 2013-08-28 35,08 34,08 1,08 -0,00596 0,7367

Mekonomen 2013-04-16 2013-04-17 208 201,5 7 -0,01662 0,441998

Nederman Holding 2013-04-29 2013-04-30 161,5 158 4 0,00299 0,992829

New Wave B 2013-05-07 2013-05-08 35,9 36 1 0,01025 0,265387

Nolato B 2013-04-25 2013-04-26 116,5 110 6 -0,00005 1,08235

Nordnet B 2013-04-24 2013-04-25 18,9 18,8 0,7 0,01436 0,522982

OEM International B 2013-04-22 2013-04-23 67,44 65,61 3,42 0,02459 0,995458

Opus Group 2013-05-23 2013-05-24 4,52 4,62 0,02 -0,00418 -5,96865

Sagax A 2013-05-07 2013-05-08 26,7 26,3 0,04 0,01025 16,67338

Sagax B 2013-05-07 2013-05-08 21,8 21,2 0,43 0,01025 1,895749

SkiStar B 2013-12-13 2013-12-16 84,25 79,5 2,5 0,01033 2,225076

Systemair 2013-08-29 2013-08-30 106 103,25 1,5 -0,00627 1,398782

Traction B 2013-05-07 2013-05-08 93 95,25 3,1 0,01025 -0,41395

VBG Group B 2013-04-25 2013-04-26 93 93,5 2,25 -0,00005 -0,22445

Vitrolife 2013-04-29 2013-04-30 61 61,75 0,6 0,00299 -0,943

ÅF B 2013-04-26 2013-04-29 88,5 86,75 2,75 0,00351 0,746757

Addtech B 2012-08-28 2012-08-29 54,91 55,37 2,45 0,00390 -0,10006

Avanza Bank Holding 2012-04-19 2012-04-20 181 169 10 0,01004 1,367957

B&B Tools B 2012-08-23 2012-08-24 49,9 48 3 0,00089 0,64758

Beijer Alma B 2012-03-28 2012-03-29 128 118,25 7 -0,02046 1,039994

Beijer Ref B 2012-04-26 2012-04-27 129,75 126 4,5 0,01918 1,360301

Bilia A 2012-05-04 2012-05-07 57,37 51 4,75 -0,00216 1,31786

BioGaia B 2012-05-08 2012-05-09 188,5 168 6 -0,00188 3,363989



Företag Cum-datum Ex-datum Cum-kurs Ex-kurs Utdelning Index X Ex-effekt

Bulten 2012-04-26 2012-04-27 45,5 43 2 0,01918 1,654636

Bure Equity 2012-04-25 2012-04-26 18,5 18,5 0,3 -0,00676 -0,41948

Byggmax Group 2012-04-20 2012-04-23 41,8 41,3 1,8 -0,04027 -0,68484

Catena 2012-04-26 2012-04-27 65 62,75 2 0,01918 1,715486

Clas Ohlson B 2012-09-07 2012-09-10 89 84,25 4,25 -0,00275 1,062917

Concentric 2012-04-19 2012-04-20 55,75 58 2 0,01004 -0,83679

Corem Property Group 2012-05-02 2012-05-03 21 21,5 0,5 0,00574 -0,75468

Diös Fastigheter 2012-05-02 2012-05-03 32,2 31,8 1,1 0,00574 0,528568

Duni 2012-05-03 2012-05-04 61,5 57,75 3,5 -0,02483 0,651257

East Capital Explorer 2012-04-25 2012-04-26 52,75 52,75 0,8 -0,00676 -0,44853

Fagerhult 2012-04-24 2012-04-25 69,67 71 2,17 0,01448 -0,14589

Fast Partner 2012-04-26 2012-04-27 54,5 52,5 2,5 0,01918 1,195226

Gunnebo 2012-04-26 2012-04-27 28,6 29,3 1 0,01918 -0,14857

Haldex 2012-04-18 2012-04-19 44,6 41,8 2 0,00314 1,465481

Heba B 2012-05-03 2012-05-04 64 62,75 1,1 -0,02483 -0,3163

HMS Networks 2012-04-19 2012-04-20 112 108 2,25 0,01004 2,254814

IFS B 2012-03-29 2012-03-30 109 103,75 3,5 0,01427 1,916913

Itab Shop Concept B 2012-05-09 2012-05-10 54,63 55 0,75 0,01019 0,246442

Kungsleden 2012-04-19 2012-04-20 41,43 38,89 2,44 0,01004 1,199385

Lagercrantz Group B 2012-08-28 2012-08-29 20,25 19,42 0,92 0,00390 0,984079

Lindab International 2012-05-09 2012-05-10 51,35 52,4 1 0,01019 -0,5214

Mekonomen 2012-05-23 2012-05-24 212 209 8 0,01038 0,643434

Nederman Holding 2012-04-23 2012-04-24 121 119,5 3,25 0,01635 1,052998

New Wave B 2012-05-15 2012-05-16 28 27 1 -0,01314 0,640627

Nolato B 2012-04-24 2012-04-25 71,25 68,75 5 0,01448 0,696261

Nordnet B 2012-04-26 2012-04-27 21,4 21,4 0,65 0,01918 0,619621

OEM International B 2012-04-26 2012-04-27 64,7 65,61 3,19 0,01918 0,101818

Opus Group 2012-05-24 2012-05-25 1,25 1,27 0,02 -0,00187 -1,11923

Sagax A 2012-05-04 2012-05-07 19,54 19,03 0,4 -0,00216 1,172234

SkiStar B 2012-12-07 2012-12-10 88 85,25 2,5 0,00545 1,28491

Systemair 2012-08-29 2012-08-30 85,5 84 1,25 -0,00670 0,746386

Traction B 2012-05-09 2012-05-10 78 81 2,35 0,01019 -0,92889

VBG Group B 2012-04-26 2012-04-27 86 85,75 2,25 0,01918 0,828373

Vitrolife 2012-04-19 2012-04-20 39,16 39,4 0,47 0,01004 0,322484

ÅF B 2012-05-07 2012-05-08 65,5 61,5 2,5 -0,01401 1,250463

Addtech B 2011-08-23 2011-08-24 46,01 45,09 2,15 0,01412 0,71988

Avanza Bank Holding 2011-04-14 2011-04-11 238 225 9,5 -0,00290 1,29947

B&B Tools B 2011-08-25 2011-08-26 68,75 66 3 -0,00042 0,907421

Beijer Alma B 2011-03-30 2011-03-31 149,75 142,5 7 -0,00214 0,992131

Beijer Ref B 2011-05-05 2011-05-06 139 135,25 4 0,00890 1,235854

Bilia A 2011-05-03 2011-05-04 75 70,87 6 -0,00624 0,614125

BioGaia B 2011-05-10 2011-05-11 120,5 129,75 2 0,00367 -4,38791

Byggmax Group 2011-04-01 2011-04-04 60 58,75 1,5 0,00493 1,02529

Clas Ohlson B 2011-09-09 2011-09-12 83,25 78,5 3,75 -0,02594 0,70918

Corem Property Group 2011-05-02 2011-05-03 24,3 25 0,5 -0,00759 -1,78244

Diös Fastigheter 2011-04-14 2011-04-15 40,87 40,29 1,7 -0,00373 0,252351

Duni 2011-05-05 2011-05-06 64,25 61,5 3,5 0,00890 0,94076

East Capital Explorer 2011-04-12 2011-04-13 84,75 83 0,8 0,00558 2,763208

Fagerhult 2011-04-28 2011-04-29 62,33 63 1,17 0,00350 -0,38481



Företag Cum-datum Ex-datum Cum-kurs Ex-kurs Utdelning Index X Ex-effekt

Fast Partner 2011-04-28 2011-04-29 50 48,8 2,3 0,00350 0,595755

Gunnebo 2011-04-28 2011-04-29 43 42,7 0,5 0,00350 0,897912

Haldex 2011-06-08 2011-06-09 36,11 34,45 1,03 0,00752 1,861344

Heba B 2011-05-05 2011-05-06 67,5 66 1 0,00890 2,082369

HMS Networks 2011-04-14 2011-04-15 110,25 107 2 -0,00373 1,424486

IFS B 2011-03-25 2011-03-28 110 110 3 0,00427 0,155731

Itab Shop Concept B 2011-05-05 2011-05-06 41,25 40,88 0,63 0,00890 1,159866

Kungsleden 2011-04-13 2011-04-14 58,24 55,89 1,88 -0,00681 1,04608

Lagercrantz Group B 2011-08-30 2011-08-31 18,17 18 0,75 0,02720 0,862139

Lindab International 2011-05-11 2011-05-12 74 75,85 1 -0,00678 -2,36744

Mekonomen 2011-04-14 2011-04-15 235 227,5 8 -0,00373 0,830919

Nederman Holding 2011-04-26 2011-04-27 121 124,5 1,5 0,00149 -2,20977

New Wave B 2011-05-17 2011-05-18 46,6 45,7 1 0,00035 0,916092

Nolato B 2011-04-27 2011-04-28 80,5 74,5 3 0,00517 2,127724

Nordnet B 2011-04-28 2011-04-29 22,6 23,2 0,5 0,00350 -1,03814

OEM International B 2011-05-03 2011-05-04 64,93 62,88 2,73 -0,00624 0,606208

RaySearch Lab B 2011-05-25 2011-05-26 28,4 27 0,5 -0,00891 2,314774

Sagax A 2011-05-05 2011-05-06 20,86 20,86 0,3 0,00890 0,613546

SkiStar B 2011-12-09 2011-12-12 85 80,25 3,5 -0,02069 0,872742

Systemair 2011-08-25 2011-08-26 76,5 73,5 1,75 -0,00042 1,696636

Traction B 2011-05-09 2011-05-10 85 83,5 1,85 0,00823 1,179384

VBG Group B 2011-05-03 2011-05-04 125 122 1,5 -0,00624 1,489012

Vitrolife 2011-04-27 2011-04-28 32,94 31,99 0,47 0,00517 2,371346

ÅF B 2011-05-02 2011-05-03 68,12 66 2 -0,00759 0,807588

Öresund 2011-03-29 2011-03-30 76,04 73,76 2,94 0,00854 0,987839


