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Abstract 

The stock market is perceived as efficient under the presumption that stock prices falls in 

parity with the dividends on the ex-dividend day. Earlier researches establish that stock prices 

rather falls with less than the amount of the dividend. The phenomen that the stock prices falls 

with less than the dividend constitutes the ex-div effect and implicate an abnormal return on 

the ex-dividend day.  The existence of the ex-div effect has been examined through the 

history and there are shared opinions about its origin and existence. The tax hypothesis, the 

short-term trading hypothesis, the microstructure hypothesis and the disposition effect are 

four different explanations of the ex-div effect that forms the basis of this study. The 

hypotheses are analyzed in conjunction with earlier researches and the conclusion of the study 

is that the tax hypothesis is the most common explanation for the ex-div effect. 
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Sammanfattning 
 

Aktiemarknaden uppfattas som effektiv då aktiepriset faller i paritet med utdelningen på ex-

dagen. Tidigare studier ger belägg för att aktiepriset faller med mindre än utdelningen. Att 

aktiepriset faller med mindre än utdelningsbeloppet på ex-dagen utgör ex-dagseffekten och 

innebär en avvikande avkastning för aktier kring ex-dagen. Ex-dagseffektens existens har 

genom historien undersökts och det råder delade meningar kring dess uppkomst och existens. 

Skattehypotesen, kortsiktiga handelshypotesen, mikrostrukturhypotesen och dispositions-

effekten är fyra olika förklaringar till ex-dagseffektens uppkomst som ligger till grund för 

denna studie. Hypoteserna analyseras i samband med tidigare utförda studier och sedan dras 

slutsatsen att skattehypotesen är den mest uppmärksammade förklaringen till ex-dagseffekten.  
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1. Inledning 
 

1.1  Bakgrund 

Det har under många års tid diskuterats huruvida den så kallade ex-dagseffekten existerar på  

den nationella samt internationella marknaden. Om det överhuvudtaget finns någon sådan 

effekt och i sådana fall vad som orsakar att den uppstår. I samband med detta har det 

dessutom ifrågasatts ifall marknaden uppfattats effektiv i enlighet med den effektiva 

marknadshypotesen. Ex-dagseffekten samt den effektiva marknadshypotesen började 

diskuteras i ett tidigt skede och flera teorier kring detta finns idag tillgängliga.  

Ex-dagseffekten kom att presenteras av Campbell & Beranek (1955) från början som sedan 

kom att utvecklas av Elton & Gruber (1970). Enligt Miller & Modigliani (1961) bör 

aktiepriset sjunka med utdelningsbeloppet förutsatt att allt annat är lika, dock så är detta inte 

fallet i praktiken. Vanligtvis sjunker aktiepriset med ett belopp mindre än utdelningsbeloppet. 

Att aktiepriset faller med mindre än utdelningsbeloppet på ex-dagen utgör ex-dagseffekten 

och innebär en avvikande avkastning för aktier kring ex-dagen. Ex-dagen brukar benämnas 

som dagen då en aktie handlas utan att ge köparen rätt till utdelning (Claesson, 1987, s.186).  

 

1.2 Problemformulering  

Flera studier har undersökt ex-dagseffektens uppkomst och existens på aktiemarknaden och 

därmed också försökt påvisa ex-dagseffekten genom åren, vilket majoriteten lyckats med. 

Dock så finns det ingen fastställd förklaring till varför en ex-dagseffekt uppstår och det råder 

delade meningar kring det, därav är det av intresse att sammanställa de teorier som förklarar 

effektens uppkomst och därefter analysera de i jämförelse med existerande studier som 

behandlat ex-dagseffekten. Detta i hopp om att få en ökad förståelse för ex-dagseffektens 

uppkomst samt dess bidragande faktorer. 

 

1.3 Syfte  

 
Syftet med detta arbete är att definiera ex-dagseffekten och undersöka dess uppkomst samt 

dess förklaringar, genom att belysa huruvida ex-dagseffekten historiskt förekommit på både 

den nationella och internationella marknaden.  
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1.4 Avgränsningar  

Under arbetets gång har tidigare studier gällande ex-dagseffekten undersökts och analyserats i 

samband med de fyra utgångshypoteserna. De avgränsningar som gjorts gällande denna studie 

är att ex-dagseffekten inte undersökts kvantitativt då flera tidigare studier redan tillämpat 

denna undersökningsmetod. Arbetet har inte heller testat hypoteserna kvantitativt och därmed 

inte gått på djupet kring dessa då deras teorier endast legat till grund för denna studie.  

 

2. Teori  

2.1 Introduktion  

Enligt Miller & Modigliani (1961) bör aktiepriset sjunka med utdelningsbeloppet förutsatt att 

allt annat är lika men i praktiken är det mest förekommande fenomenet att aktiepriset sjunker 

med mindre än utdelningsbeloppet. Att aktiepriset är mindre än utdelningsbeloppet på ex-

dagen utgör ex-dagseffekten. Enligt Miller & Modiglianis teori utgörs den effektiva 

marknaden av att aktiepriset minskar i paritet med värdet på utdelningen för att tillgångar 

flyttas från fritt kapital i företaget till aktieägarna. Det finns alltså inte en möjlighet att 

generera överavkastning i det fallet, dock så kan prisavvikelser uppstå till följd av 

skatteskillnader mellan kapitalvinst och utdelning. Teorin bygger på att det inte existerar 

några transaktionskostnader när köp av värdepapper sker och inte heller skattekostnader vid 

utdelning eller kapitalvinst på en perfekt kapitalmarknad. Alla investerare har på en perfekt 

kapitalmarknad samma rätt till information gällande aktien vilket betyder att ingen enskild 

investerare kan påverka aktiepriset. Enligt Miller & Modigliani påverkas aktiers kursvärde 

beroende på hur företag väljer att disponera sina vinster. Dock så har valet mellan att dela ut 

vinsten till aktieägarna eller att återinvestera det i företaget ingen betydelse på en effektiv 

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

 

2.2  Utdelning  

Enligt Miller & Modigliani (1961) uppstår en ex-dagseffekt på grund av att utdelning sker till 

aktieägare som har rätt till aktuella och framtida vinster då de äger en del i bolaget. 

Utdelningen kan variera och ges i olika former så som tillgångar från bolaget eller kontanter. 

Förutsättningen för att utdelningen ska kunna ske är att företaget är ett stort och moget bolag 

som gått med vinst. Därmed kan företaget välja att genomföra en utdelning på det vanliga 

sättet genom att dela ut antingen hela eller en del av vinsten som företaget gjort. Företag som 
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gått med vinst kan dessutom välja om de vill dela ut hela vinsten till aktieägarna eller om 

vinsten ska behållas för att investera i företaget och därmed expandera verksamheten.  

Om bolaget ska behålla vinsten och dess kapital för att investera i verksamheten och dess 

fortsatta utveckling eller om vinsten ska delas ut till aktieägarna i form av utdelning beror på 

om företaget ser goda investeringsmöjligheter. Om investeringsmöjligheterna kommer 

medföra god avkastning för aktieägarna, så bör företaget behålla vinsten men om det däremot 

ej finner lönsamhet i att återinvestera bör vinsten delas ut till aktieägarna.  

 

Direktavkastningen är ett mått på hur stor del en investerare får tillbaka av sin investering 

varje år i form av utdelning. Utdelning ges ut av företag med målet att företaget ska inneha en 

balans av kapital i företaget. En kapitalbalans definieras av att företaget har tillräckligt 

mycket med pengar för att fortsätta växa och öka sin vinst samt för att klara av att betala 

kostnaderna. Det kapital som överstiger detta anses vara för mycket kapital och eftersom  

bolagens prestation vanligtvis mäts genom förhållandet mellan bolagets eget kapital och vinst 

innebär för mycket kapital en negativitet. Huvudsaken för ett företag är att kapitalet används 

så att värdet på aktieägarnas pengar maximeras. Direktavkastningen som ska ges bestäms av 

förhållandet mellan storleken på bolagets nuvarande aktiekurs samt utdelningen. En aktie-

ägare har två möjligheter att få den totala avkastningen, antingen via utdelning eller via en 

stigande aktiekurs. På lång sikt anses utdelning vara viktigt för den totala avkastningen medan 

det på kort sikt är viktigare hur effektivt kapitalet i bolaget utnyttjas.  

Innan utdelningen sker så genomförs en process före själva utdelningen. Till att börja med  

behöver företaget räkna ihop verksamhetens vinst från föregående år och därefter upprätta en 

årsredovisning. Med årsredovisningen till grund så läggs ett förslag av styrelsen fram om hur 

vinsten ska distribueras, exempelvis genom utdelning. Efter det fattas ett beslut om förslaget 

på årsstämman.  För att aktieägare ska få utdelning krävs det att man är införd i aktieboken på 

avstämningsdagen (Avanza, 2019). 

2.3  Den effektiva marknaden 
 

En effektiv marknad återspeglas av transparens samt tillgänglig information. För att definiera 

den effektiva marknaden krävs det att tre villkor enligt Fama (1970) är uppfyllda. Först och 

främst ska det vid aktiehandel inte existera någon form av transaktionskostnader och för det 

andra ska all information på marknaden vara lika tillgänglig för alla aktörer som är 

verksamma. Det tredje och sista villkoret innebär att alla aktörer ska vara överens om den 

tillgängliga informationen samt dess innebörd gällande det aktuella priset samt fördelningen 
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av de framtida aktiepriserna. Teorin om marknadseffektiviteten grundar sig på frågan om 

marknadspriserna vid någon tidpunkt reflekterar den tillgängliga informationen fullt ut.   

Vidare presenterar Fama dessutom tre olika nivåer av den effektiva marknadshypotesen; svag, 

halvstark samt stark. Genom att kategorisera marknadens effektivitet i dessa tre nivåer 

belyser han mängden finansiell information som krävs för att marknadshypotesen ska 

generera överavkastning. Den svaga samt halvstarka nivån av marknadseffektiviteten 

innehåller ingen beaktansvärd information som motsäger den effektiva marknadshypotesen 

eftersom att priserna justeras med hänsyn till den allmänt tillgängliga informationen. Medan 

den starkt effektiva marknaden innehåller en begränsad mängd motsägelser gentemot den 

effektiva marknadshypotesen. 

 

En svag marknadseffektivitet representeras av att historisk data, bland annat historiska priser 

redan reflekteras i de aktuella priserna vilket innebär att historisk data ej kan användas till att 

förutsäga framtida priser. Den svaga nivån är sammankopplad med teknisk analys på så sätt 

att genom teknisk analys är det möjligt att gynnas genom att utnyttja situationer där 

marknadseffektiviteten ej håller. Teknisk analys kan därmed ej användas för att alstra 

överkastning enligt Fama. Teknisk analys innebär en analys av historiska priser för att 

predicera framtida priser. Fundamental analys innebär att finansiell information så som 

företagsintäkter och tillgångar utnyttjas för att hjälpa investerare att välja undervärderade 

aktier (Malkiel 2003). Den halv-starka nivån beskriver takten av prisförändringar i 

förhållande till allmänt tillgänglig information. På denna nivå reflekteras priserna genom den 

offentliga informationen som presenteras av företagen och därmed kan överavkastning ej 

alstras med hjälp av fundamental analys. Stark effektiv marknad utgörs av investerare eller 

grupper som har tillgång till information som formar priserna på marknaden och eftersom 

priserna på marknaden redan reflekterar all tillgänglig information så kan inte 

insiderinformation medföra överkastning (Fama 1970).  

 

Den effektiva marknadshypotesen sammankopplas med en ”random walk” vilket innefattar en 

serie av priser som slumpmässigt avviker från tidigare priser. Logiken bakom ”random walk” 

är att ny information omedelbart reflekteras i aktiepriserna samt att informationsflödet är 

obehindrat (Fama 1965). Aktiemarknader är mer effektiva och mindre förutsägbara än vad 

som uppfattas. En effektiv finansiell marknad definieras som en marknad som inte tillåter 

investerare tjäna mer utan att ta större risker. Marknaden kan vara effektiv trots att marknaden 
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består av flera aktörer som är irrationella, aktiepriser som uppvisar högre volatilitet än vad 

som är möjligt att förklara med hjälp av faktorer som intäkter och utdelningar (Malkiel 2003).  

 

2.4  Behavioral finance  

Behavioral finance sammanhänger med den effektiva marknadshypotesen på så sätt att 

hypotesen grundar sig på att finansiella marknaden består av rationella aktörer medan 

behavioral finance motsätter sig den effektiva marknadshypotesen. Shiller (2003) motsätter 

sig att aktörer på den finansiella marknaden handlar rationellt och påstår att överdriven 

volatilitet utgör en anomali eftersom att volatilitet ej överensstämmer med den effektiva 

marknadshypotesen. En anomali är enligt Shiller (2003) inom behavioral finance en avvikelse 

från den effektiva marknadshypotesen.  

 

Fortsättningsvis förklaras behavioral finance av Ritter (2003) som menar att behavioral 

finance består av två aspekter, kognitiv psykologi och arbitragemöjligheter. Kognitiva 

aspekten utgör hur individer tänker och innebär att investerare på aktiemarknaden utgör 

systematiska fel i tankeprocessen i form av att de centraliserar erfarenhet som ligger nära i tid 

eller att de är alltför säkra.  Detta kan enligt Ritter (2003) orsaka finansiella snedvridningar på 

aktiemarknaden, därav utgår behavioral finance från dessa aspekter och tar hänsyn till dessa 

för att undvika dem. Arbitragemöjligheter inom behavioral finance förklarar vilka 

arbitragemöjligheter som medför effektivitet i vissa situationer, det vill säga när investerare 

gynnas av att utnyttja arbitrage.  

 

3. Metod 
 

3.1  Val av metod 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka ex-dagseffekten och dess uppkomst samt 

dess bidragande faktorer i samband med den effektiva marknadshypotesen. Eftersom att ex-

dagseffekten definieras som att aktieprisfallet på ex-dagen är mindre än utdelningen så krävs 

det att undersöka vilka faktorer som orsakar att prisfallet minskar mindre än utdelningen och 

hur detta bidrar till den avvikande överavkastningen. För att undersöka ex-dagseffekten 

kommer tidigare utförda studier analyseras och jämföras med de teorier som studien grundar 

sig på. För att sedan analysera de resultat som framställts för att se vilken teori som är mest 

vedertagen som förklaringen till effekten. Olika teorier kommer att redogöras för att 

synliggöra de olika modeller som kan utnyttjas för att påvisa ex-dagseffekten och dess 
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existens. Teorin om den effektiva marknaden utgör också en del av grunden till denna studie 

då marknaden anses vara ineffektiv om en ex-dagseffekt existerar, därav är det relevant att 

inleda studien med en belysning av den effektiva marknadshypotesen.  

 

De artiklar som undersöks i empirin är cirka 27 stycken och de har med hjälp av Google 

Scholar och sökord relaterade till ex-dagseffekten påträffats. En mer ingående beskrivning av 

hur respektive artikel påträffats skall hädanefter presenteras.  

Till att börja med behövde ex-dagseffekten introduceras och information kring effektens 

innebörd var nödvändig för att skapa en uppfattning kring ämnet. För att hitta en startpunkt i 

det hela användes Google Scholar för att med hjälp av sökorden ”ex-dividend effect theory” 

få fram 7930 stycken resultat. Därefter valdes den mest relevanta sökträffen efter att ha 

skannat igenom de första träffarna och utifrån de som behandlade ex-dagseffekten valdes den 

artikeln som citerats mest, Miller & Modiglianis (1961) och därefter Elton och Grubers 

(1970) som också citerats av flertal. Eftersom att Miller & Modigliani nämner effektiva 

marknadshypotesen i samband med ex-dagseffekten så skulle även den undersökas. Återigen 

så användes Google Scholar och sökorden ”market efficiency hypothesis” användes och 

sökresultatet blev 1 210 000 stycken träffar. Även här valdes Famas artikel på grund av att 

den dels var andra sökträffen och behandlade ex-dagseffekten men också för att den hade 

citerats flest gånger på de tre första sidorna. Fama (1970) nämnde behavioral finance så därför 

användes de som sökord för att på så sätt påträffa 1 570 000 stycken träffar och minska 

antalet genom att anpassa intervallet från och med år 2002 och framåt. Antalet sökträffar blev 

då 256 000 stycken och Shiller (2003) samt Ritter (2003) var bland de första.  

 

Fortsättningsvis så utökades källsökningen genom att fler och fler sökord användes och fler 

och fler artiklar hittades. Sökorden ”ex-day behavior” gav 1130 resultat och de relevanta 

träffarna skannades igenom för att sedan välja Kalay (1982) som var första träffen, Lasfer 

(1995) som var den andra, Lakonishok & Vermalen (1983) som var den tredje, Bali & Hite 

(1998) som var den nionde, Elton, Gruber & Blake (2003) och Boyd & Jagannathan (1994). 

Campbell & Beraneks (1955) artikel hittades genom att använda sökordet ”ex-dividend” 

vilket gav 11 800 stycken sökträffar varav de flesta är de som nämnts ovan.  

För att hitta tidigare studier som undersökt ex-dagseffekten på den svenska marknaden 

användes endast sökordet ”ex-dagseffekten” i Google Scholar varpå 22 stycken resultat 

påträffades. Utav dessa valdes de resultat som behandlande ex-dagseffekten varav ungefär 10 
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stycken källor kvarstod. Dessa källor är examensarbeten som sammanfattats för att belysa 

redan existerande litteratur kring ex-dagseffekten.  

 

Källor till dispositionseffekten påträffades genom att börja med att söka på ”disposition effect 

theory” i Google Scholar vilket gav 1 260 000 stycken resultat och därefter undersöktes det 

vilken träff som hade citerats flest gånger för att på så sätt minska antalet. Den tredje träffen 

var Shefrin & Statman (1985) och hade citerats av 3623 stycken, vilket var oerhört mycket i 

jämförelse med den näst mest citerade träffen som hade citerats av 837 stycken. Efter den 

första sökningen behövde källor kring Shefrin & Statmans (1985) teori undersökas för att se 

om deras teori stämde. Därav gjordes en andra sökning i Google Scholar, men denna gång 

inriktades den mer mot ex-dagen genom att söka på ”disposition effect”, ”ex-dividend day” 

och antalet sökträffar blev 1060 stycken och de två första träffarna var Elton, Gruber & Blake 

(2005) samt Efthymiou & Leledakis (2014). För att vidare undersöka hur dispositionseffekten 

tillämpats på senare tid så avgränsades tidsintervallet så att endast källor från år 2015 och 

framåt skulle visas. Antalet sökresultat blev då 157 stycken och den första källan var Thieme 

& Wallins (2018) examensarbete. Förutom dessa tre källor har även Kahneman & Tverskys 

(1979) ”prospect theory” samt Thalers (1985) teori om ”mental accounting” använts för att 

förklara dispositionseffekten, dock så refererade Shefrin & Statman (1985) till dessa i sin 

studie varav källorna på så sätt påträffades.   

 

Ur ett källkritiskt perspektiv valdes dessa källor på grund av antalet citeringar men även dess 

relevans kring ämnet, de källor som haft flest antal citeringar har valts ut källkritiskt. 

Information och kunskap kring de teorier samt tidigare studier som erhållits till denna studie 

har betraktats som relevant samt trovärdig då denna erhållits från tidigare forskningsartiklar. 

Dessa forskningsartiklar bidrar till en tillförlitlighet eftersom att dessa tillämpats i tidigare 

forskning men också för att de är publicerade i välkända tidskrifter såsom ”Journal of 

Finance” och att de erhållits från databaser såsom JSTOR, Uppsala universitets bibliotek och 

Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek. 

 

4. Empiri 

4.1  Ex-dagseffekten 

Ex-dagseffekten utgör en anomali eftersom ex-dagseffekten innebär att aktieavkastningen 

avviker från det normala kring ex-dagen enligt flera studier som längre fram behandlas i 

denna studie (Beranek och Campbell 1955; Elton och Gruber, 1970; Kalay, 1982; Lasfer, 
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1995). Som det tidigare nämnts så bör aktiers priser på ex-dagen minska i paritet med 

utdelningen enligt Miller och Modigliani (1961). Dock så är det inte på det sättet aktiepriserna 

yttrar sig utan det mest förekommande enligt tidigare studier på den globala marknaden är att 

aktiepriserna faller med ett belopp som är mindre än utdelningsbeloppet. Att aktiepriset faller 

med mindre än utdelningsbeloppet på ex-dagen utgör ex-dagseffekten och innebär en 

avvikande avkastning för aktier kring ex-dagen. 

 

Ex-dagseffekten påvisades för första gången av Campbell och Beranek (1955) och de 

undersökte aktieprisets förändring från stängningskursen dagen innan ex-dagen fram till 

öppningskursen på ex-dagen. Enligt Campbell och Beranek är det för aktieägare ett generellt 

antagande att aktiepriset bör falla i takt med utdelningen på ex-dagen. Detta påverkas 

visserligen inte av om köpen sker före eller efter ex-dagen. Campbell och Beranek utförde två 

statistiska studier som grundade sig på aktier från NYSE (New York Stock Exchange) genom 

att använda sig av olika aktier under olika år. De kom då fram till att det genomsnittliga 

aktieprisfallet på utdelningsdagen var 90 % av värdet på utdelningen då aktiemarknaden är 

stabil. Prisfallet på 90 % gör att en skattekänslig investerare enligt Campbell och Beranek 

(1955) gynnas av att köpa efter ex-dagen, dock så är det fördelaktigt att sälja före ex-dagen 

om investeraren planerar att genomföra en transaktion kring eller på ex-dagen. De kom också 

fram till att skattekänsliga köpare och säljare med en lägre inkomstskatt har samma fördelar 

vid handel av aktier före eller efter utdelningsdatumet om prisfallet är mellan 75 % och 85 %. 

Medan de som beskattas högre har lika fördelar vid handel före och efter om prisfallet är 

mellan 50 % och cirka 66 %. Slutsatsen av Campbell och Beraneks (1955) studie är att 

förutsatt att aktiemarknaden är stabil så är det fördelaktigt för en skattebetalare att sälja före 

utdelningsdagen än att köpa efter den. Om det däremot handlar om en skattefri aktör så gäller 

det motsatta. 

 

4.2  Teorier om ex-dagseffekten 

4.2.1 Skattehypotesen 

Skattehypotesen kom att presenteras av Elton och Gruber (1970) vilket var den första 

hypotesen som förklarade uppkomsten av ex-dagseffekten. Enligt skattehypotesen beror 

uppkomsten av ex-dagseffekten på skillnader mellan beskattningen av utdelningar och 

kapitalvinster. De menar att prisutvecklingen som orsakar ex-dagseffekten, alltså en 

avvikande överavkastning på ex-dagen kan förklaras av skattedrivna klientel. Jämfört med 

Elton och Grubers studie som genomfördes på den amerikanska marknaden där beskattning 
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av utdelningar och kapitalvinst sker med olika skattesatser så är inte det fallet i Sverige där 

beskattningen av de två sker med samma skattesatser (Ekonomifakta, 2019). Detta medför att 

om en kvantitativ studie i Sverige skulle genomföras så skulle det resultera i att det inte skulle 

finnas någon ex-dagseffekt i enlighet med skattehypotesen. Vidare är studien baserad på 

investerares skattepreferenser vilket enligt dem innebär att investerare som har olika 

preferenser för utdelning och kapitalvinst beskattas olika beroende på skattesituationen.  

 

Hypotesen stödjer Miller och Modiglianis (1961) teori om att aktiepriset ska falla i paritet 

med utdelningen under förutsättningen att skattesatserna för utdelning och kapitalvinst är 

densamma. Om det dock inte skulle vara samma skattesatser för de båda skulle investerares 

skattepreferenser påverkas och i sin tur medföra en ex-dagseffekt. En ex-dagseffekt uppstår 

när en högre beskattning på kapitalvinst leder till att investerares strävan att erhålla utdelning 

minskar, vilket i sin tur leder till att aktiepriset inte faller i paritet med utdelningen. Studien 

resulterar i att aktiepriset sjunker med mindre än utdelningen och det stödjer deras egen 

modell då den marknad som undersökts beskattar utdelning högre än kapitalvinst. Att erhålla 

utdelning på en marknad där utdelningar beskattas högre än kapitalvinster är för en 

investerare mindre fördelaktigt, dels för att detta återspeglas i aktiepriset men också för att 

detta orsakar en ex-dagseffekt. Enligt Elton och Gruber (1970) är det möjligt att avgöra 

investerares skattesituationer utifrån den avvikande överavkastningen, det vill säga ex-

dagseffekten.  

 

Vidare undersöker Elton och Gruber om det råder rationalitet på marknaden och om 

aktieägarna handlar rationellt och de påstår att en rationell marknad utgörs av att 

aktieprisfallet på ex-dagen reflekterar värdet på utdelningen. De förklarar förhållandet mellan 

ex-dividend beteendet samt aktieägares skattesatser och de påstår att ex-dividend beteendet 

bör vara relaterat till aktieägarnas skattesatser. En aktieägare som säljer sin aktie innan aktien 

blir ex-dividend förlorar rätten till utdelning. Om aktien däremot säljs på ex-dagen så kan 

aktieägaren behålla utdelningen, dock så kommer denne vara tvungen att sälja den till ett 

lägre pris. Elton och Gruber (1970) skapade en modell för att med hjälp av denna kring ex-

dagen mäta aktiekursernas prisfall i samband med utdelning för att få en prisfallskvot och på 

så sätt mäta ex-dagseffekten. Modellen de skapat utgår ifrån att rationella investerare väljer 

det mest fördelaktiga alternativet ur det skattemässiga perspektivet när de ska välja mellan 

kapitalvinst eller utdelning.  Modellen har även senare använts av Kerstin Claesson (1987) i 
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hennes doktorsavhandling. Med hjälp av modellen bevisar de att prisfallskvoten är mindre än 

ett samt att det existerar ett samband mellan prisfallskvoten och direktavkastningen. 

Modellen som Elton och Grubers (1970) tillämpade för att påvisa att ex-dagseffekten 

existerar ser ut som följande: 

 

𝑃𝐵 − 𝑃𝐴

𝐷
=  

1 − 𝑡0

1 − 𝑡𝑐
 

  

PA = stängningskurs dagen före ex-dagen 

                                                 PB = öppningskurs på ex-dagen 

                                                 D = utdelningsbelopp 

                                                 t0 = skattesats vid utdelning 

                                                 tc = skattesats vid kapitalintäkt 

 

Vänsterledet representerar sannolikheten att prisfallskvoten har ett värde som är ett eller mer, 

alltså att priset faller med värdet på utdelningen. Jämfört med Elton och Gruber (1970) som 

utförde sin studie på amerikanska aktiemarknaden där utdelningar och kapitalvinster beskattas 

olika så beskattas de lika här i Sverige med en procentsats på 30% (Ekonomifakta, 2019). 

 Detta medför att då skattesatsen mellan utdelning och kapitalvinst är samma så motsvaras 

högerledet av ett på följande sätt: 

𝑃𝐵 − 𝑃𝐴

𝐷
= 1 

 

Prisfallskvoten bestäms beroende på om aktiekursen faller med mer eller mindre än 

utdelningsbeloppet. Om aktiekursen faller med utdelningsbeloppet så är prisfallskvoten lika 

med ett vilket i sin tur skulle resultera i ett negativt kvotvärde om aktien skulle stiga i pris på 

ex-dagen. Prisfallskvoten får ett värde under ett om aktien faller med mindre än 

utdelningsbeloppet, och den får ett värde större än ett om aktien faller med mer än 

utdelningsbeloppet. Högerledet representerar samtidigt det ex-dividend beteende som orsakar 

att en aktieägare med en specifik skattesats vid utdelning samt vid försäljning av aktier blir 

indifferent mellan aktieköpen och aktieförsäljningarna. För att marknaden enligt Elton och 

Gruber (1970) ska vara i jämvikt så krävs det att prisutvecklingen på ex-dagen är sådan att de 

framtida aktieköparna och säljarna är indifferenta mellan valet om de ska köpa aktien före 

eller efter ex-dividend. Om det förväntade ex-dividend priset anses vara för högt eller lågt 

menar Elton och Gruber att potentiella köpare eller säljare kommer ändra tidpunkten för köp 

eller eventuellt försäljning till att aktiepriserna är i jämvikt. Aktiepriserna är i jämvikt då 
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deras kapital efter skatt är indifferent om det är sålt före eller efter ex-dividend. Vänsterledet 

måste då reflektera aktieägarnas skattesatser och det ska vara möjligt att antyda skattesatserna 

genom att observera formeln i vänsterledet. Om marknadsvärdet ökar efter att en aktie sålts 

ex-dividend så skulle aktiekursen före utdelning, alltså PA öka och statistikvärdet skulle 

minska och därmed skulle det signifikant skilja sig från ett. Studien resulterade i att aktien föll 

med cirka 0,7 gånger av utdelningsbeloppet (Elton och Gruber, 1970, s.70). De kom dessutom 

fram till att Miller och Modiglianis (1961) teori om den effektiva marknaden stämde genom 

att differensen kunde förklaras av skillnaden på de olika skattesatserna.  

 

Claesson (1987) undersökte ex-dagseffekten och marknadseffektiviteten på den svenska 

börsen och kom i sin studie fram till att det rådde en minimal ex-dagseffekt under åren 1978–

1985, perioden då hon undersökte. För att få ett mått på ex-dagseffekten tillämpade Claesson 

Elton och Grubers (1970) modell och fick med hjälp av den fram en prisfallskvot. Claesson 

undersökte dessutom hur prissättningen av aktier i samband med utdelningar relaterar till 

marknadens effektivitet. Claesson beskriver en effektiv marknad där investerare på 

marknaden inte kan öka sin förväntade avkastning med hjälp av insamling och analysering av 

information om företagen. Hon menar att detta gäller både teknisk analys där historiska data 

används för att predicera aktiers framtida värden samt fundamental analys som analyserar den 

information från företagen som är allmänt tillgänglig. Enligt Claesson innebär den effektiva 

marknadshypotesen endast att aktier avspeglar all tillgänglig information och inte hur en 

aktiekurs och dess avkastning bestäms av marknaden.  

 

Ett problem med den effektiva marknadshypotesen är enligt Claesson (1987) att det är svårt 

att avgöra om högre avkastning kan nås genom att använda informationen som är tillgänglig.  

För att avgöra detta måste en modell sättas upp kring hur den normala avkastningen fastställs 

av marknaden. För att sedan kunna avgöra om det fås en högre avkastning jämförs den 

avkastningen enligt modellen med den verkliga avkastningen. Enligt Claesson är det viktigt 

att ha i åtanke att en effektiv marknad kan bestå av höga aktieavkastningar, låga aktiekurser i 

förhållande till aktiernas substansvärde samt även att börskrascher kan förekomma. Dessutom 

är det viktigt att ta hänsyn till att en perfekt marknad skiljer sig från en effektiv marknad 

enligt Claesson (1987). I jämförelse med fondemissioner och aktieuppdelningar kan 

utdelningar möjligtvis inverka på företagets värde vilket Claesson förklarar beror på att både 

företagen och aktieägarna måste beskatta utdelningen, alltså det beloppet de får. Slutsatsen av 

studien blev att utdelningsbeloppet och aktieprisfallet i princip blev lika stort på ex-dagen 
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eftersom att studien visade att aktierna föll med 96 % av utdelningsbeloppet. Vidare insisterar 

även hon att aktiepriserna enbart inte påverkas av utdelningen utan att andra faktorer också 

spelar roll på grund av att ex-dagen vanligtvis infaller dagen efter bolagsstämman.  

 

Frank och Jagannathan (1998) utförde en studie på Hongkongs aktiemarknad genom att 

undersöka om ex-dagseffekten uppstår på grund av skatteskillnader på ex-dagen. Hongkongs 

aktiemarknad skiljer sig från andra marknader gällande beskattningen av utdelningar och 

kapitalvinster på så sätt att skatteskillnaden inte existerar. Enligt Frank och Jagannathans 

(1998) studie existerade det en ex-dagseffekt trots att det inte rådde någon utdelnings- eller 

kapitalskatt på marknaden. Deras studie motsäger Elton och Grubers ansats om att 

skatteskillnader orsakar en avvikande överavkastning eftersom att de utan några 

skatteskillnader kunde påvisa en ex-dagseffekt. Slutresultatet blev att aktiekurserna föll med 

en procentsats på 43 %, ett belopp som nästan motsvarade hälften av utdelningsbeloppet.  

 

4.2.2 Kortsiktiga handelshypotesen 

En annan teori som undersökt uppkomsten av ex-dagseffekten är den kortsiktiga 

handelshypotesen som presenterades av Kalay (1982). I enlighet med denna teori är orsaken 

till ex-dagseffekten jämfört med Elton och Gruber inte skattedrivna klientel utan 

transaktionskostnaderna på marknaden. Innebörden hypotesen är att kortsiktiga transaktioner 

kommer att genomföras av kortsiktiga investerare fram tills att en justering med 

utdelningsbeloppet skett av aktiepriset. Den skillnad som uppstår vid justeringen av 

aktiepriset då det på den aktuella marknaden råder transaktionskostnader är att justeringen 

istället sker med utdelningen subtraherad med transaktionskostnaderna. Det som enligt 

hypotesen bör subtraheras från utdelningsbeloppet är de kostnader som uppstått vid 

anskaffning samt avyttring av aktien. Teorin påstår att en justering av aktiepriset krävs för att 

kortsiktiga investerare endast gynnas av att försöka genomföra arbitrageaffärer till en viss 

nivå av aktieprisfallet och därefter avtar lönsamheten.  

 

Kalays (1982) teori syftar på att investerare utnyttjar arbitragemöjligheter då aktiekurserna 

inte faller med densamma som utdelningsbeloppet. Investerare får större arbitragemöjligheter 

vid högre direktavkastning vilket bör medföra att en ökad handel av aktier med hög 

direktavkastning. Kalay påstår att detta i sin tur bör resultera i en ökad prisfallskvot på grund 

av den ökade handeln samt att avståndet mellan aktiekursen och jämvikten minskar. Studien 

kom fram till att aktiepriset inte föll i paritet med utdelningen på ex-dagen utan att det föll 
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med ett mindre belopp. Att prisfallet ej motsvarade värdet på utdelningsbeloppet innebär 

enligt Kalay att marknaden bestod av en viss ineffektivitet och att detta möjliggör 

arbitragevinster kring ex-dagen som orsakar ex-dagseffekten.  

 

Lakonishok och Vermalen (1986) utförde sin studie under en period då skattesystemet var 

under förändring i Kanada och utgick ifrån Elton och Grubers (1970) skattehypotes samt 

Kalays (1982) kortsiktiga handelshypotes. Likt Elton och Gruber (1970) så valde de att anse 

att investerare är riskneutrala samt att bortse från kortsiktiga investerare och 

transaktionskostnader på marknaden. Dock så kunde de jämfört med Elton och Gruber (1970) 

inte påvisa att skattedrivna klientel existerade. Enligt Lakonishok och Vermaelen så bör 

aktiens avkastning bestämmas av samma faktorer både kring ex-dagen och under resten av 

året. Gällande den kortsiktiga handelshypotesen kom de slutligen fram till att kortsiktig 

handel endast påverkade några enstaka aktier och detta på grund av att handeln kring ex-

dagen generellt ökade. De invänder att det ej ska finnas en ekonomisk förklaring till ex-

dagseffekten om slutsats om marknadens effektivitet ska dras utifrån en undersökning av 

effekten. Den mest sannolika förklaringen till ex-dagseffekten är slutgiltiga affirmationen av 

att utdelning kommer att ske eftersom att det är vanligt med inställda utdelningar, 

aktieuppdelningar samt fondemissioner. Resultatet av studien blev att aktiekursen på ex-

dagen faller med ett värde mindre än utdelningsbeloppet samt att resultatet av studien 

motstrider Elton och Grubers (1970) skattehypotes. Lakonishok och Vermalen (1986) menar 

att en investerares beskattning av kapitalintäkter samt utdelningar inte återspeglas i 

prisutvecklingen på ex-dagen.  

 

Dhatt, Kim och Mukherji (1994) undersökte Japans aktiemarknad och ex-dagseffektens 

existens på den i jämförelse med den amerikanska marknaden där kännedom om ex-

dagseffekten redan existerade. För att få ett mått på ex-dagseffekten uppskattar de med hjälp 

av minstakvadratmetoden en lutning samt intercept för att beräkna en teoretisk aktiekurs.  

I sin studie presenterade de transaktionskostnader som en möjlig förklaring till ex-

dagseffekten och finner att aktiekursrörelserna kring ex-dagen på Japans aktiemarknad liknar 

de på den amerikanska marknaden.  

 

Boyd och Jagannathan (1994) undersökte prisbeteendet av aktier på ex-dagen och utgick från 

aktier från NYSE. De hävdar att transaktionskostnader är relevanta när det empiriskt 

undersöks om någon ex-dagseffekt existerar. Boyd och Jagannathan menar att det är 
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meningslöst att anta att investerare styrs av olika skattepreferenser för kapitalvinst och 

utdelning.  Sammanfattningsvis kom de fram till resultatet att aktiekursen faller med 70 % av 

utdelningsbeloppet på ex-dagen, dock så kan vissa avvikelser förekomma vilket orsakas av 

olika typer av transaktionskostnader enligt Boyd och Jagannathan.  

 

Lasfer (1995) undersökte den kortsiktiga handelshypotesen och hävdar att kortsiktiga 

investerare bidrar till en ökad handel av aktier med hög direktavkastning på ex-dagen. 

Orsaken till den ökade handeln förklarar Lasfer beror på att aktier med hög direktavkastning 

är eftertraktade bland kortsiktiga investerare som på ex-dagen vill utnyttja 

arbitragemöjligheterna och dessutom erhålla utdelning. Vidare analyserade Lasfer ex-dagens 

prisutveckling före samt efter Storbritanniens skattereform som medförde att beskattningen 

mellan utdelning och kapitalvinst blev mer lika. Resultatet av studien blev följaktligen att en 

avvikande överavkastning kunde identifieras innan införandet av skattereformen då 

beskattningen skiljde sig mellan utdelning och kapitalvinst. De fann att aktiepriserna föll med 

74 % av utdelningsbeloppet. Däremot så lyckades de inte att påvisa en ex-dagseffekt efter 

skattereformen och sammanfattningsvis påpekar Lasfer att prisutvecklingen på ex-dagen 

påverkas av skattedrivna klientel. 

 

Daunfeldt (2002) undersökte om det rådde någon ex-dagseffekt under åren 1988 – 1995 och 

fick fram att aktiepriserna föll med 48 % av utdelningsbeloppet samt att detta berodde på de 

skatteskillnader som rådde. Fram till år 1995 beskattades enligt Daunfeldt (2002) 

kapitalvinster och utdelningar olika i Sverige. Daunfeldt (2002) hävdar att den genomförda 

studien inte påvisar att institutionella investerare enligt den kortsiktiga handelshypotesen 

säljer aktier före ex-dagen för att på ex-dagen sedan återköpa dem och på så sätt utnyttja 

arbitragemöjligheterna som erbjuds av skattesystemet. Slutligen kommer de fram till att aktier 

med hög direktavkastning orsakar ett högre prisfall samt att skattedrivna klientel enligt Elton 

och Grubers (1970) hypotes inte är förklaringen till ex-dagseffekten. 

Vidare undersökte Daunfeldt (2007) om ex-dagseffekten möjligtvis kunde förklaras av de 

skatteskillnader som rådde på marknaden under undersökningsperioden. I sin undersökning 

misslyckas Daunfeldt (2007) med att bevisa att skattehypotesen skulle vara orsaken till att ex-

dagseffekten uppstår och ger därför en alternativ förklaring till ex-dageffektens uppkomst. 

Daunfeldt (2007) insisterar att ex-dagseffekten orsakas av att kortsiktiga investerare utnyttjar 

skatteskillnader genom att kring ex-dagen handla med aktier för att erhålla avkastning.  
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     4.2.3 Mikrostrukturhypotesen 

Mikrostrukturhypotesen presenterades ursprungligen av Bali och Hite (1998) och är ännu en 

teori som förklarar uppkomsten av ex-dagseffekten. Jämfört med skattehypotesen som hävdar 

att ex-dagseffekten orsakas av skatterelaterade fenomen så påstår Bali och Hite (1998) att den 

avvikande överavkastningen som uppstår på ex-dagen beror på marknadens mikrostrukturer.  

Ex-dagseffekten uppstår till följd av att aktieprisfallet är mindre än utdelningen vilket enligt 

denna hypotes sker oavsett om beskattningen är gynnsam eller ej.  

Mikrostrukturhypotesen består av två delar ”Tick size effekten” samt ”Bid ask bounce 

effekten" varav den ena, ”Bid ask bounce effekten” kom att presenteras av Frank och 

Jagannathan (1998). Grunden i ”Bid ask bounce effekten” utgörs av att den motsätter sig 

skattehypotesen och innebär att investerare med långsiktiga investeringar kommer att 

prioritera att investera i aktier vars aktiekurser ökar mer än utdelningen och på så sätt alstrar 

avkastning. Frank och Jagannathan (1998) hävdar att det är mer komplicerat för 

privatpersoner att erhålla utdelningar än exempelvis stora investerare, vilket de förklarar beror 

på att erhållna utdelningar vanligtvis återinvesteras av privatpersonerna. 

 

Detta kan resultera i att aktier säljs ex-dividend, det vill säga utan utdelning av de som äger 

aktierna och därefter kommer privatpersonerna på utdelningsdagen köpa aktierna åter. 

Således kommer ett säljtryck att uppstå med tanke på att flera privata aktieägare kommer vilja 

sälja aktierna före utdelningsdagen vilket kommer orsaka att kursen kommer tryckas ner mer 

än vanligt. För stora investerare uppstår det därav en vinstmöjlighet då de före 

utdelningsdagen kan köpa aktier till ett lägre pris än vanligt då det finns flera potentiella 

privatpersoner som vill sälja aktierna innan utdelningsdagen och sedan kan de på ex-dagen 

sälja dessa aktier till ett mycket högre pris till de privatpersoner som vill återköpa aktierna. På 

ex-dagen kommer det därav uppstå ett köptryck på ex-dagen vilket medför att kursen kommer 

att tryckas upp mer jämfört med vanligt. Prissättningen som dagen innan och på ex-dagen 

fluktuerar och på så sätt bidrar till en skev prissättning som i sin tur orsakar en ex-dagseffekt.  

 

Bali och Hites (1998) förklaring, ”Tick size effekten” utgör en effekt som medför att 

aktiekursen minskar med ett värde som är mindre än utdelningsbeloppet och anledningen till 

detta är strukturen i prissättningen av aktiepriset samt utdelningen. Detta resulterar i att det på 

ex-dagen uppstår en prisasymmetri vilket Bali och Hite (1998) förklarar beror på skillnaden i 

prissättningsnivån av aktiepriset och utdelningen då prissättningen av aktiepriset sker på en 

diskret nivå och utdelningens på en mer kontinuerlig. Jämfört med utdelningar som kan 
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inneha i princip vilket värde som helst så orsakar strukturen hos en aktie att aktiepriser minst 

kan fluktuera med ett visst tick, alltså ett värde. Denna skillnad bidrar till att det uppstår en 

nivåskillnad mellan utdelningen och aktiepriset som utgörs av att aktiekursen inte kan anpassa 

sig till den nivån utdelningen befinner sig på, slutligen resulterar detta i en mikrostrukturell 

ex-dagseffekt. 

 

Elton, Gruber och Blake (2003) ville undersöka huruvida ex-dagseffekten enligt Elton och 

Grubers (1970) skattehypotes existerade på marknaden flera år senare eftersom att flera 

hypoteser kring ex-dagseffektens uppkomst förekommit efter Elton och Grubers (1970) teori. 

Enligt Elton, Gruber och Blake (2003) är mikrostruktuhypotesen den mest förekommande 

alternativ hypotesen gentemot skattehypotesen och de ville därför utreda den aktuella 

förklaringen till ex-dagseffekten. De genomförde därför en studie där de undersökte hur ex-

dagseffekten påverkar aktier som gynnas av skattebeskattningen. De finner att 

skattebeskattningen bidrar till att aktieprisfallet motsvarar mer än utdelningen. Sedermera 

undersöker de aktier som ej gynnas av beskattningen och finner den traditionella ex-

dagseffekten där aktiepriserna faller med mindre än utdelningsbeloppet då kapitalintäkter 

beskattas med lägre skattesatser än utdelningar. Resultatet blev att de 32 år senare fortfarande 

kunde belägga att det på marknaden fortfarande existerade en ex-dagseffekt.   

  

Elton, Gruber och Blake (2005) fortsätter att motsätta sig att mikrostrukturhypotesen ger 

upphov till ex-dagseffekten och genomför därför en studie där de stödjer skattehypotesen och 

det beteende som uppstår på ex-dagen på grund av skatteskillnader. Denna studie stödjer 

Elton och Grubers (1970) första ansats då de i denna studie från 2005 finner att aktieprisfallet 

sjunker med ett belopp större än utdelningen för fonder som består av skattefri utdelning och 

beskattning av kapitalvinst vid försäljning måste ske.  

 

4.2.3 Dispositionseffekten  

Ytterligare en teori som förklarar uppkomsten av ex-dagseffekten är dispositionseffekten som 

beskriver förhållandet mellan investerare och deras beslut kring att behålla eller sälja en aktie. 

Teorin har sitt ursprung hos Shefrin och Statman (1985) och grundar sig i förklaringen att 

sannolikheten för att aktier som gått med vinst säljs av investerare är större än för aktier som 

gått med förlust. Detta beror på att acceptansen för förlust hos investerare är liten då det 

innebär att de själva gjort något fel, därav är förhoppningarna om att aktierna ska vända igen 

större och investerare behåller därför oftast aktierna som gått med förlust. Detta visar en brist 
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på rationalitet i investerarnas beteende och enligt Shefrin och Statman är investerare villiga att 

sälja aktier som gått med vinst eftersom att dessa aktier är lättare att kapitalisera än om de gått 

med förlust. För att förklara dispositionseffekten ytterligare kombineras Kahneman och 

Tverskys (1979) ”prospect theory” med Thalers (1985) teori om ”mental accounting” i 

Shefrin och Statmans (1985) studie.   

 

Kahneman och Tverskys (1979) ”prospect theory” är en teori som deskriptivt förklarar 

beteendet vid besluttagande under en viss osäkerhet, när utfallen av besluten är okända. 

Teorin grundar sig i att människor väljer utfall som kan mätas i form av vinster eller förluster 

istället för utfall som resulterar i slutgiltiga resultat och värderar vinster och förluster i 

förhållande till en referenspunkt. Samt att människor är mer benägna att föredra att undvika 

förluster än att erhålla vinster, med andra ord är rädslan att förlora större än lyckan att vinna. 

Till sist menar Kahneman och Tversky även att människan dessutom påverkas av hur ett 

beslut presenteras. Thalers (1985) teori om ”mental accounting” innebär däremot att 

människor organiserar riskutfall i olika mentala konton. ”Mental accounting” definieras av att 

individer segregerar och klassificerar personliga tillgångar olika jämfört med opersonliga 

vilket skapar ett irrationellt beslutstagande vid investeringar och konsumtion. Shefrin och 

Statmans (1985) studie kom att stödjas av Efthymiou och Leledakis (2014) då de i sin studie 

bevisade empiriskt att ex-dagseffekten påverkas av dispositionseffekten. De påvisade 

sambandet mellan aktien och aktieprisfallet beroende på om aktien gått upp eller ner, när 

aktien gått upp uppstod ett större aktieprisfall och när aktien sjönk så var inte prisfallet lika 

stort. Efthymiou och Leledakis (2014) hävdar att beteendet att investerare säljer aktier som 

gått med vinst och behåller de aktier som gått med förlust orsakar att aktieprisfallet inte 

motsvarar utdelningsbeloppet och får ett värde under ett. De påvisade i sin studie att 

dispositionseffekten orsakade ett aktieprisfall på 78%.  

 

Thieme och Wallin (2018) byggde vidare på Efthymiou och Leledakis (2014) studie för att 

undersöka sambandet mellan ex-dagseffekten och dispositionseffekten på den svenska 

aktiemarknaden. Deras studie är baserad på data från OMXS från åren 2013–2017 och från 

databasen Thomson Reuters, de utför sin studie genom att tillämpa Efthymiou och Leledakis 

tre hypoteser. De finner en ex-dagseffekt på OMXS marknaden på 71% och de finner att 

prisfallen skiljer sig emellan aktierna beroende på om aktierna går med vinst respektive 

förlust. Det visar sig att aktier med vinst medför större prisfall på ex-dagen i jämförelse med 

aktier som går med förlust. Regressionsanalysen påvisar ett positivt samband mellan ex-
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dagseffekten och dispositionseffekten vilket innebär att prisfallet för aktier med hög 

avkastning anses vara högre än för aktier med låg avkastning. Avsevärt minskar det positiva 

sambandet ju längre innehavsperioden av aktierna blir och efter ett år kan sambandet inte 

betraktas som positivt längre. Thieme och Wallin påstår till följd av detta att 

dispositionseffekten därav kan vara förklaringen till ex-dagseffektens uppkomst på kort sikt. 

Trots att studiens resultat är i enlighet med Efthymiou och Leledakis teori så kan Thieme och 

Wallin med säkerhet inte konstatera att ex-dagseffekten orsakas av dispositionseffekten utan 

endast påstå att den utgör en bidragande orsak.   

 

4.3 Ex-dagseffekten på den svenska marknaden 

Även på den svenska marknaden har ex-dagseffekten studerats och därav är det av intresse att 

belysa existensen av effekten på den svenska marknaden. Detta för att undersöka om den 

fortfarande existerar, förändrats eller möjligtvis försvunnit genom åren. Ett antal 

examensarbeten som undersökt ex-dagseffekten på den svenska marknaden kommer här 

nedan att behandlas.  

 

Eriksson, Holgersson och Palmkvist (2007) har utfört ett examensarbete där de med hjälp av 

en kvantitativ studie undersökt om det existerat en ex-dagseffekt på Stockholmsbörsen under 

tidsperioden 2002–2006. De använder data från OMX30 och utgår från beräkningsmodeller 

som tillämpats i tidigare studier exempelvis Campbell och Beranek (1955) samt Elton och 

Gruber (1970). Dock så har Eriksson et al. (2007) utvecklat modellerna så att de skiljer sig  

från de ursprungliga modellerna och därefter tillämpat dem. Examensarbetet resulterar i att en 

ex-dagseffekt på 0,30% existerat på Stockholmsbörsen under undersökningsperioden.  

 

Bäckman och Strand (2012) har också utfört en kvantitativ studie för att undersöka om det 

under åren 2007–2011 existerat någon ex-dagseffekt på Stockholmsbörsen. Författarna 

betonar att studiens syfte inte är att undersöka vad som ger upphov till effekten utan att det är 

att undersöka om det existerat en sådan effekt. I studien utgår de från tidigare empiriska 

studier samt från Elton och Grubers (1979) prisfallskvot för att få ett mått på ex-dagseffekten, 

måttet anger procentuellt hur mycket aktien faller med utdelningsbeloppet. Resultatet av 

studien blir att det på ex-dagen går att urskilja en avvikande överavkastning på 62% på 

Nasdaq OMX Stockholm. 

 

Malmgren och Wetterström (2014) undersöker om det är möjligt att urskilja en ex-dagseffekt 

på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 2008–2012. Även de har utfört en kvantitativ 
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studie där de utfört regressionsanalyser samt hypotesprövningar. Data som använts har 

inhämtats från Thomson Reuters Datastream och har bland annat utgått från Elton och 

Grubers (1970) modell för att beräkna om det existerar en ex-dagseffekt eller inte. Studien 

resulterade i att aktiekurserna faller med 59% av utdelningsbeloppet och därmed existerar en 

ex-dagseffekt på Stockholmsbörsen. De konstaterar att procentsatsen på den avvikande 

överavkastningen är lägre än de historiska värdena vilket indikerar att marknaden genom åren 

blivit mer effektiv.  

 

Eklund och Johansson (2017) undersöker i sin studie om det under tidsperioden 2013–2016 

existerat någon ex-dagseffekt på Stockholmsbörsen. Med hjälp av Elton och Grubers (1970) 

modell beräknar de en prisfallskvot som visar att aktiekursen föll med 46% av 

utdelningsbeloppet och därmed påvisas en ex-dagseffekt. Data gällande utdelningar som 

ligger till grund för studien har inhämtats från databasen Thomson Reuters. Studien visar att 

ex-dagseffekten tenderar att vara större i bolag som består av låg direktavkastning och låga 

utdelningsbelopp.  

 

Stävegård och Engström (2019) undersöker om den svenska marknaden under perioden 

1961–2017 kan betraktas som effektiv och gör det genom att undersöka ex-dagseffektens 

existens på den svenska marknaden under den tidsperioden. De genomför en eventstudie i 

form av en kvantitativ studie för att se om det går att urskilja en avvikande överavkastning 

och utgår ifrån den effektiva marknadshypotesen samt skattehypotesen. Elton och Grubers 

(1970) modell om prisfallskvoten ligger till grund och används för att få ett mått på ex-

dagseffekten. Data som ligger till grund för arbetet har inhämtats från databasen Virso. 

Resultatet blev att en ex-dagseffekt kunde identifieras under hela undersökningsperioden, en 

ex-dagseffekt på 71% existerade under alla år förutom år 1990. Vidare fick Elton och Gruber 

(1970) delat stöd till sin teori om att skatteskillnader ger upphov till ex-dagseffekten.  

 

Berggren (2006) undersöker om Elton och Gruber (1970) kan förklara uppkomsten av ex-

dagseffekten med sin teori om skattehypotesen. De utgår ifrån Elton och Grubers (1970) 

studie och undersöker om den kan tillämpas på den svenska marknaden med tanke på att den 

grundar sig på skatteskillnader mellan kapitalvinst och utdelning vilket inte råder på den 

svenska marknaden. Hypotesen de ställer upp utifrån detta är att det enligt skattehypotesen 

inte bör existera någon ex-dagseffekt på den svenska marknaden eftersom att den i enlighet 

med hypotesen orsakas av skatteskillnader, vilka inte råder i Sverige och därav bör ej en 
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effekt kunna urskiljas. Till sin studie använder Berggren prisfallskvoten från Elton och 

Grubers (1970) teori för att mäta förhållandet mellan aktieprisfallet och utdelningen. 

Prisfallskvoten får ett värde på 0,46 vilket motsvarar att aktiepriset faller med 46% av 

utdelningsbeloppet, alltså existerar det en ex-dagseffekt på den svenska marknaden. Dock så 

utesluter Berggren (2006) teorin om att skatteskillnader orsakar ex-dagseffekt eftersom att de 

finner att det råder en ex-dagseffekt på svenska marknaden.  

 

Lind och Sandpearl (2011) utförde ett examensarbete vars syfte var att undersöka om det 

råder en ex-dagseffekt i samband med marknadeffektiviteten för svenska företag på OMX 

Stockholm Large Cap samt Small Cap under perioden 2006–2010. De genomför en 

kvantitativ studie och jämför därmed statistiskt huruvida aktiepriserna förändras i samband 

med utdelningen. Jämfört med tidigare examensarbeten undersöker Lind och Sandpearl hur 

stor inverkan utdelningens storlek har på marknadseffektiviteten. Information om Large Cap 

och Small Cap har inhämtats från Nasdaq OMX och resterande information kring 

utdelningarna från databasen Thomson Reuters. De utgick från Elton och Grubers (1970) 

modell för att beräkna prisfallskvoten och med hjälp av denna kom de fram till resultatet att 

Large Cap representerar en effektiv marknad medan Small Cap tyder på en ineffektiv 

marknad samt att högre utdelning ger upphov till en mer effektiv marknad. 

5. Analys 

Utifrån hypoteserna som försöker förklara huruvida ex-dagseffekten uppstår samt hur den i 

samband med marknadseffektiviteten yttrar sig så skall en analys genomföras för att 

förhoppningsvis förstå hur ex-dagseffekten uppstår samt hur den förhåller sig till 

marknadseffektiviteten genom att jämföra och analysera utgångshypoteserna samt tidigare 

studier.   

 

Till att börja med kan det fastställas att prisfallskvoten, det vill säga aktieprisfallet i 

förhållande till utdelningen avgör och exponerar marknadens effektivitet. Om prisfallskvoten 

är mindre än ett signalerar det en ineffektiv marknad och ineffektiviteten ökar ju närmre 

kvoten hamnar noll och motsatsvis ökar effektiviteten ju närmre kvoten är till ett eller högre. 

Alltså kan prisfallskvoten både indikera hur stor ex-dagseffekt som råder men också 

bestämma marknadens effektivitet med hjälp av förhållandet mellan aktieprisfallet och 

utdelningen. Därmed kan det konstateras att prisfallet av de aktier som sker i förhållande till 

utdelningen kan benämnas som ett mått på både ex-dagseffekten men även 
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marknadseffektiviteten. Fortsättningsvis kan det utifrån empiriavsnittet också fastställas att 

samtliga tidigare utförda studier finner en ex-dagseffekt kring ex-dagen men att det råder 

delade meningar kring orsaken till den. Dessutom så finner ingen att aktiepriserna faller med 

ett värde som är mer än utdelningsbeloppet, alltså att prisfallskvoten är mer än ett förutom 

Elton, Gruber och Blake (2005). 

 

Ex-dagseffekten definieras som en anomali eftersom att det utgör en avvikande 

överavkastning på ex-dagen enligt teorin om behavioral finance, detta är viktigt att beakta för 

att förstå innebörden av ex-dagseffekten och att den är ett fenomen som är avvikande från det 

vanliga. Det vanliga definieras utifrån teoriavsnittet som en effektiv marknad med aktiepriser 

som faller i enlighet med utdelningsbeloppet och därmed ingen avvikande överavkastning. 

Dock så har den empiriska delen motbevisat detta och påvisat att en ex-dagseffekt existerat i 

alla studier som undersökt dess existens. Claesson (1987) fann utifrån empiriavsnittet en 

minimal ex-dagseffekt men visserligen på 96% vilket inte kan utesluta effekten. Detta då den 

i enlighet med Miller och Modiglianis (1961) teori inte kan anses utgöra en lika effektiv 

marknad som inte består av en avvikande överavkastning utan där aktiepriserna faller med 

100% av utdelningen.  

 

För att gå vidare till de fyra teorier som beskriver ex-dagseffekten så finns det utifrån dem 

fyra utgångspunkter att utgå ifrån för att sedan avgöra vilken som är den mest förekommande 

orsaken till att ex-dagseffekten uppstår. Första utgångspunkten är att ex-dagseffekten orsakas 

av att beskattning av utdelningar skiljer sig från beskattningen av kapitalvinster, samt att 

skattedrivna klientel pådriver prisutvecklingen på ex-dagen. Genom att skattehypotesen 

stödjer Miller och Modiglianis (1961) teori om att aktiepriset bör falla med densamma som 

utdelningen, alltså att ingen ex-dagseffekt bör uppstå förutsätter att utdelning och kapitalvinst 

beskattas med samma skattesatser. 

 Om detta inte är fallet så uppstår ex-dagseffekten till följd av detta. Ex-dagseffekten uppstår 

på grund av att kapitalvinster beskattas med en högre skattesats vilket resulterar i att 

investerare undviker att erhålla utdelningar som i sin tur resulterar i att aktiepriset inte faller i 

paritet med utdelningen och därav uppstår en avvikande överavkastning. Utifrån detta kan det 

konstateras att skattehypotesen inte är användbar till att förklara ex-dagseffekten i Sverige på 

grund av att det inte råder några skilda skattesatser i Sverige. Slutsatsen som utifrån 

skattehypotesen dras är att det är en större sannolikhet att en ex-dagseffekt existerar på 
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marknader som beskattar kapitalvinster och utdelningar olika samt att orsaken till ex-

dagseffekten på den svenska aktiemarknaden inte kan vara skatteskillnader då kapitalvinst 

och utdelningar beskattas lika. För att fortsättningsvis analysera huruvida skattehypotesens 

ansats om ex-dagseffektens uppkomst accepteras och tillämpas av tidigare studier ska härnäst 

undersökas.  

Campbell och Beranek (1955) som utförde sin studie före både Miller och Modigliani (1961) 

men även Elton och Gruber (1970) påstår att det på aktiemarknaden antas att aktiepriset ska 

sjunka med utdelningen oavsett om aktieköpen sker före eller efter ex-dagen. Under 

förutsättningen att aktiemarknaden är stabil så blev aktieprisfallet 90 % av utdelningen, alltså 

nästan densamma som utdelningsbeloppet. Slutsatsen av detta är då att en ex-dagseffekt enligt 

Campbell och Beranek ej kan uteslutas då aktieprisfallet inte motsvarade utdelningsbeloppet. 

Till följd av att en ex-dagseffekt identifierats så är det mer fördelaktigt för investerare att sälja 

aktier före ex-dagen än att köpa dem efter.   

 

Som tidigare nämnts så stödjer skattehypotesen Miller och Modiglianis (1961) teori om att 

aktiepriset faller i paritet med utdelningsbeloppet och att ex-dagseffekten utgörs av att 

utdelningsbeloppet är större än aktieprisfallet. Miller och Modigliani menar att en effektiv 

marknad definieras av att utdelningsbeloppet motsvarar aktieprisfallet, alltså att aktiepriset 

faller i enlighet med utdelningsbeloppet. Enligt detta bör då de marknader som består av 

avvikande överavkastningar, alltså ex-dagseffekter antas vara ineffektiva enligt Miller och 

Modiglianis teori. I och med att Elton och Gruber (1970) grundade sin skattehypotes utifrån 

Miller och Modiglianis (1961) teori så stöds hypotesen uppenbarligen av teorin och båda 

anser att transaktionskostnader bör förkastas på en perfekt kapitalmarknad. Vidare stöds 

förkastandet av transaktionskostnaderna av Lakonishok och Vermalen (1986) då de i sin 

studie bortsåg från transaktionskostnader, kortsiktiga investerare på marknaden samt att de 

antog att investerare är riskneutrala. I jämförelse med skattehypotesen så kunde de ej stödja 

ansatsen om att skattedrivna klientel pådriver prisutvecklingen utan de påstår att avkastningen 

på aktien bör avgöras av samma faktorer både under perioden kring ex-dagen men även under 

resten av året. Även Lakonishok och Vermalens studie påvisade en ex-dagseffekt då 

aktiekursen föll med ett belopp mindre än utdelningen men slutligen så stöds inte 

skattehypotesen av dem. Detta eftersom att de menar att beskattningen av kapitalvinster och 

utdelningar tydligt inte återspeglas i prisutvecklingen vilket Elton och Gruber (1970) påstår. 

Claesson (1987) är en av de få som med hjälp av sin studie kom fram till att det knappast 

existerar en ex-dagseffekt eftersom att hennes studie resulterade i att aktiekursfallet i princip 
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nästan är lika stort som utdelningsbeloppet. Att det i princip nästan inte existerade en ex-

dagseffekt under perioden som Claesson undersökte marknadseffektiviteten samt ex-

dagseffekten kan visserligen bero på att det rådde en högkonjunktur under den perioden. I 

jämförelse med Daunfeldts (2002) prisfallskvot på 48 % så kan högkonjunktur vara orsaken 

till att Claesson fick en så hög prisfallskvot. Skattehypotesen stöds av Daunfeldt (2002) då 

orsaken till att prisfallskvoten blev 48% av utdelningsbeloppet enligt honom beror på 

skatteskillnader som rådde fram tills 1995 medan Daunfeldt (2007) i sin senare studie inte kan 

bevisa att skattedrivna klientel orsakar ex-dagseffekten. Möjligtvis kan det förklaras genom 

att skilda skattesatser orsakar uppkomsten av ex-dagseffekten eftersom att Daunfeldt (2007) i 

den senare studien då det ej existerade skilda skattesatser inte kunde påvisa att skattedrivna 

klientel bidrog till uppkomsten av ex-dagseffekten.  

 

När Lasfer (1995) undersökte den kortsiktiga handelshypotesen och kom fram till att 

kortsiktiga investerare gav upphov till en ökad handel av aktier med hög direktavkastning på 

ex-dagen så kunde inte Lasfer påvisa en ex-dagseffekt på marknaden efter skattereformen. 

Vilket kan tyda på att skilda skattesatser bidrar till ex-dagseffekten i och med att 

skattereformen medförde likgiltiga skattesatser för kapitalvinster och utdelningar.  

Frank och Jagannathan (1998) är ytterligare några som motsäger sig skattehypotesen och 

hävdar med stöd i sin genomförda studie där en ex-dagseffekt påvisades trots att skilda 

skattesatser inte existerade att ex-dagseffekten inte orsakas av skatteskillnader.  

Lakonishok och Vermalen (1986) utgick i sin studie från både skattehypotesen och den 

kortsiktiga handelshypotesen för att avgöra vilken hypotes som bidrog till en avvikande 

överavkastning.  

 

Trots att de i enlighet med Elton och Grubers (1970) teori förkastade både 

transaktionskostnader och kortsiktiga investerare fann de inga belägg för skattehypotesens 

förklaring till ex-dagseffekten. De fann dessutom inga tydliga bevis på att den kortsiktiga 

handelshypotesen och dess kortsiktiga handel påverkade effekten. 

Studier som gav belägg för att den kortsiktiga handelshypotesen ligger till grund för ex-

dagseffekten är bland annat Dhatt et al. (1994) och Boyd och Jagannathan (1994). Boyd och 

Jagannathan (1994) motsäger skattehypotesen och menar istället att transaktionskostnader bör 

beaktas för att avgöra om det råder någon ex-dagseffekt. I jämförelse med skattehypotesen 

som förkastar transaktionskostnader är de enligt Boyd och Jagannathan (1994) orsaken till ex-

dagseffektens uppkomst. I enlighet med att de påstår att transaktionskostnaderna orsakar ex-
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dagseffekten så stödjer de den kortsiktiga handelshypotesen. Dhatt et al. (1994) stödjer 

Kalays (1982) teori om att transaktionskostnader ger upphov till ex-dagseffekten.  

Flera förklaringar till ex-dagseffekten har förekommit genom historien och den mest 

uppmärksammade bland dem är Elton och Grubers (1979) skattehypotes men den har fått 

hård konkurrens av mikrostrukturhypotesen och studier har genomförts för att avgöra vilken 

som är en bidragande faktor. Bland annat har Elton, Gruber och Blake (2003) som 32 år 

senare efter Elton och Grubers (1970) skatteförklaring ville undersöka vilken av hypoteserna 

som var den möjliga förklaringen. 

 

Resultatet blev att de 32 år senare fortfarande kunde bevis att skatteskillnader bidrog till ex-

dagseffektens uppkomst och utförde ytterligare en studie två år senare som även den gav 

belägg för skattehypotesen. Som det tidigare nämnts motsäger sig Frank och Jagannathan 

(1998) skattehypotesen och stödjer istället mikrostrukturhypotesens ”Bid ask bounce effekt” 

som de grundade själva. Trots att mikrostrukturhypotesen anses vara den största alternativ 

hypotesen till skattehypotesen finns det inte många studier som undersökt denna i samband 

med ex-dagseffekten. De studier påträffats till denna studie som diskuterat 

mikrostrukturhypotesen i samband med ex-dagseffekten är de som nämnts, alltså Frank och 

Jagannathan (1998), Bali och Hite (1998) samt Elton, Gruber och Blake (2003) som 

motbevisar hypotesen. Orsaken till att mikrostrukturhypotesen inte uppmärksammats så 

omfattande kan möjligtvis bero på att det inte funnit tillräckligt med stöd för att bygga vidare 

på den.  

 

Den sista utgångspunkten, dispositionseffekten presenterades av Shefrin och Statman (1985) 

och kom att stödjas av Efthymiou och Leledakis (2014) som empiriskt påvisade en ex-

dagseffekt. Fortsättningsvis kom dispositionseffekten att stödjas av Thieme och Wallin (2018) 

som i enlighet med Efthymiou och Leledaki genomförde en liknande studie och kom fram till 

att dispositionseffekten utan tvekan utgör en bidragande orsak till ex-dagseffekten.  

Gällande de existerande studierna kring ex-dagseffekten på den svenska marknaden är en 

gemensam faktor dem emellan att de alla undersöker Stockholmsbörsen och de flesta 

använder marknadsindexet OMXS. En annan gemensam faktor är att samtliga studier utgår 

från Elton och Grubers (1970) modell för att beräkna prisfallskvoten och på så sätt avgöra om 

det råder en ex-dagseffekt och i sådana fall hur långt ifrån ett den är. Sedermera har de 

existerande studierna valt att undersöka ex-dagseffektens existens under 2000-talet då 
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undersökningsperioderna sträcker sig från år 2002–2017. Dock så finns det en studie som 

historiskt undersöker ex-dagseffektens existens och därför sträcker sig från år 1971–2017.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att dessa studier fann ex-dagseffekten med hjälp av 

att estimera prisfallskvoten och samtliga fick liknande resultat vilket troligtvis beror på att 

samtliga studier var baserade på samma marknad, med samma undersökningsmetod och med 

liknande undersökningsperioder. Följaktligen kan detta förklara att tidigare studier som 

nödvändigtvis inte undersökt den svenska marknaden resulterade i olika resultat och därav 

förekommer det olika förklaringar till ex-dagseffektens uppkomst. Utifrån dessa studier kan 

det påpekas att val av marknad, undersöknings-metod och marknad är en bidragande faktor 

till hur ex-dagseffekten yttrar sig och huruvida den är mer eller mindre i enlighet med den 

effektiva marknadshypotesen.  

 

6. Slutsats 

Syftet med denna litteraturstudie var att definiera ex-dagseffekten och undersöka dess 

uppkomst samt dess förklaringar genom att belysa huruvida ex-dagseffekten förekommit på 

både nationella och internationella marknaden. Ex-dagseffekten definieras som en avvikande 

avkastning på ex-dagen som uppstår till följd av att aktiepriser faller med ett mindre belopp 

än utdelningen på ex-dagen. I enlighet med att marknaden ska anses vara effektiv så bör 

aktiepriserna i själva verket falla med ett belopp som är densamma som utdelningen. Studier 

gällande ex-dagseffekten har redovisat dess innebörd samt dess existens på den globala och 

svenska marknaden där det bevisats att den existerat på samtliga marknader. De fyra 

hypoteserna i figuren nedan ligger till grund för studien och utgör utgångspunkterna i arbetet.  
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En sammanställning av det hela representeras i tabellen ovan där respektive hypotes och 

antalet tidigare studier som stödjer dessa utifrån denna studie presenteras, där y-axeln 

presenterar antalet tidigare studier och x-axeln representerar de fyra hypoteserna. I synnerhet 

är det Elton och Grubers (1970) skattehypotes som tillämpats i flera studier och utgjort 

grunden i flera studier där ex-dagseffekten undersökts. Det är av stor vikt att ta hänsyn till att 

antalet studier som stödjer skattehypotesen inte innebär att samtliga studier anser 

skatteskillnader som orsaken till ex-dagseffekten. Detta för att syftet med studierna inte varit 

att undersöka uppkomstens orsak utan existensens av effekten. Förvisso innebär detta inte att 

de andra hypoteserna bör förkastas utan även de bidrar till ex-dagseffektens uppkomst då det 

bevisats i ett antal tidigare studier. Dock så är skattehypotesen den mest uppmärksammade 

genom historien och har flera gånger påvisats vara orsaken till en avvikande överavkastning 

på marknaden. Det är begripligt att skattehypotesen är den mest förekommande förklaringen 

till ex-dagseffekten då den med hjälp av Elton och Grubers (1970) prisfallskvot enklare går 

att estimera och därmed få ett mått på effekten.  

 

Trots att mikrostrukturhypotesen anses vara alternativ hypotesen till skattehypotesen enligt 

vissa studier så är det den som fått minst stöd vilket kan bero på att den inte undersökts i 

samma omfattning. Vid litteratursökningen förekom inte många studier som behandlade 

mikrostrukturhypotesen i samband med ex-dagseffekten, och litteratursökningen resulterade i 

en rangordnad presentation av litteratur kring ex-dagseffekten. Majoriteten av studierna 

bestod av Elton och Gruber (1970), därefter kom Kalays (1982) hypotes om kortsiktig handel 

och de mindre populära var dispositionseffekten och mikrostrukturhypotesen. Därav skulle 

det vara av intresse att vidare studera huruvida dispositionseffekten och 

mikrostrukturhypotesen ger upphov till ex-dagseffekten samt undersöka flera studier som 

med säkerhet kan konstatera att den är en bidragande faktor. Möjligtvis att en studie utifrån 

dessa två hypoteser utförs under samma förutsättningar som rådde då dessa undersöktes och 

på så sätt analysera om de fortfarande kan uppfattas som möjliga förklaringar till ex-

dagseffekten.  
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