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15HP 

Författare  Sophia Billing, Robin Marklund, Oskar Nilsson Andersson 
och Patrik Olofsson  

Handledare    Anders Vilhelmsson 

Fem nyckelord  Avskiljningsdag, Utdelning, Price-drop-to-dividend ratio 
(DOR), Skatt, Investeringssparkonto 

Syfte  Syftet med denna studie är att på den svenska 
aktiemarknaden undersöka om implementeringen av ISK har 
påverkat aktiekursers rörelser för utdelande aktier på 
avskiljningsdagen, samt vad DOR uppgår till perioder före 
och efter. Dessutom ämnar författarna undersöka om 
utdelningsnivån i Sverige har ökat till följd av införandet av 
ISK. 

Teoretiskt perspektiv  Till grund för denna studie ligger tidigare forskning som 
undersöker aktiekursers rörelser kring avskiljningsdagen.  

Metod    Studien har som grund en kvantitativ metod med en  
deduktiv ansats för att analysera den sekundärdata som  
insamlats.  

Empiri  Studien utgår från sekundärdata insamlat från Morningstar 
(Yahoo Finance), Nasdaq och Börsdata. Urvalen består av 
137 bolag i Sverige och 22 bolag i Danmark.  

Resultat Implementeringen av ISK, på den svenska aktiemarknaden, 
har påverkat aktiekursers rörelser för utdelande aktier på 
avskiljningsdagen. Författarna kan inte dra slutsatsen att 
utdelningsnivån i Sverige har ökat till följd av införandet av 
ISK. 
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DEFINITIONER OCH BEGREPP 

 

Utdelning    Den del av företagets vinst som delas ut till aktieägare.  
 

Avskiljningsdagen   Avskiljningsdagen är den dag en aktie handlas utan rätt till  

    utdelning, det vill säga den dag då man som icke-befintlig  

    aktieägare inte längre kan köpa en aktie och ta del av årets  

    utdelning. 

 

Kapitalvinst    Den beskattningsbara vinst som kan uppkomma exempelvis  

vid försäljning av värdepapper.  

 

FÖRKORTNINGAR 

 

ISK     Investeringssparkonto 

 

VP-konto    Värdepapperskonto 

 

KF     Kapitalförsäkring 

 

DiD     Difference-in-Differences 
 

DOR     Price-drop-to-dividend ratio 
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1 INLEDNING 

Inledningsvis introduceras bakgrunden till studiens ämnesval. Detta 

mynnar ut i studiens problemdiskussion och syfte. Därefter presenteras 

studiens avgränsningar, målgrupp och disposition följt av olika 

aktuella sparformer i Sverige. 
 

1.1 BAKGRUND 

 

År 2015 uppgick antalet unika aktieägare i Sverige till 2,05 miljoner (Euroclear, 2015), vilket 

innebär att cirka en femtedel av befolkningen är en investerare i något avseende. Denna grupp 

av investerare står, medvetet eller omedvetet, varje år inför beslutet att äga eller inte äga aktier 

över avskiljningsdagen. Tidigare har privata investerare i Sverige främst kunnat placera i två 

olika kontotyper, Värdepapperskonto (VP-konto) och Kapitalförsäkring (KF). Med VP-konto 

beskattas investeraren endast på realiserad vinst och utdelningar, där även möjlighet att kvitta 

förluster mot vinster finns. Skattesats för realisationsvinst och utdelningar uppgår till 30 

procent för innevarande år. (Avanza, 2016a) 

Via en KF hanteras investerarens kapital hos ett försäkringsbolag och för en investerare 

innebär en KF andra skatteregler jämfört med ett VP-konto. Istället för att betala skatt på vinst 

vid försäljning, betalar ägaren en årlig skatt. Skatten beräknas på värdet av investerarens totala 

kapital på kontot och de inbetalningar som gjorts under året. Via en KF är ofta sparandet låst 

till en viss tidsperiod. Om investeraren önskar avbryta sparandet i förtid vid en tidsbestämd 

sparandeperiod, avkrävs denne ofta en avgift. Det är inte heller alltid möjligt för en investerare 

att plocka ut hela beloppet i förtid. När väl tidsperioden för sparandet är slut kan belopp betalas 

ut löpande eller som ett engångsbelopp. Då KF erbjuds via olika instanser skiljer sig villkor 

och processer. (Konsumenternas, 2015) 

 

Den 1 januari 2012 introduceras en ny kontotyp i Sverige, nämligen Investeringssparkontot 

(ISK). Tanken med ISK är att främja sparandet för privatpersoner genom att dessa ska kunna 

handla med värdepapper utan att drabbas av en realiserad vinstskatt samt att deklarationen ska 

underlättas (Finansportalen, 2016). Tillgångar som förvaras på ett ISK schablonbeskattas, 

vilket innebär att värdet på tillgångarna kommer beskattas årligen oavsett om en vinst eller 

förlust görs. (Skatteverket, 2016) Beskattning för ISK är således likt beskattningen av en KF. 

Ett ISK förutsätter inte att sparande är låst till en tidsperiod, utan en investerare kan plocka ut 
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belopp när som helst (Finansportalen, 2016). Detta är en tydlig skillnad jämfört med en KF. 

Sedan ISK infördes 2012 har antalet registrerade konton ökat med 700 procent fram till och 

med 2015. (SvD, 2016) Det är således tydligt att kontoformen över tid blivit allt mer populär 

bland privatpersoner.  

Oavsett kontotyp står gruppen av investerare fortfarande, medvetet eller omedvetet, inför 

beslutet att äga eller inte äga aktier över avskiljningsdagen. I en tidig studie menar Campbell 

och Beranek (1955) att det är allmänt känt av aktieägare att aktiepriset på avskiljningsdagen 

ska falla med ett belopp som ungefär motsvarar utdelningen per aktie. Sedan Campbell och 

Beraneks studie på femtiotalet, har aktiekursers faktiska rörelser sig på avskiljningsdagen 

fortsatt att intressera, där flertalet studier har visat att aktiekursers fall inte alltid motsvarar 

utdelningen. 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

 

Tidigare studier angående aktiekursfall på avskiljningsdagar, exempelvis av Campbell och 

Beranek (1955), Elton och Gruber (1970), Booth och Johnston (1984) och Bell och Jenkinson 

(2002), är utförda i bl.a. USA, Kanada och Storbritannien. Det som skiljer Sverige från nämnda 

länder är att kapitalvinst och utdelning beskattas lika, men med möjligheten för en privatperson 

att välja bland olika kontotyper och därmed beskattningsunderlag. Denna möjlighet uppstår då 

det finns flera alternativ för hur en privatperson i Sverige väljer att placera sina finansiella 

tillgångar. Dessa valmöjligheter resulterar i en skatteskillnad mellan svenska privata 

investerare. Sverige skiljer sig på så vis från exempelvis USA, Kanada och Storbritannien, där 

skatteskillnader mellan privatpersoner snarare är ett resultat av olika skatteklasser i samhället, 

där beskattning av kapitalvinst och/eller utdelning påverkas av bland annat inkomst av tjänst 

(Elton & Gruber, 1970; Booth & Johnston, 1984; Bell & Jenkinson, 2002). Förtydligat så 

innebär detta att grad av skatt på kapitalvinst och/eller utdelning korrelerar i någon mån med 

total beskattningsbar inkomst.  

Med stöd från Bell och Jenkinson (2002), som i sin tur tar stöd från Elton och Grubers 

(1970) tidigare arbete inom området, baseras följande studie delvis på modellen Drop-off ratio, 

även kallad Price-drop-to-dividend ratio (DOR). Modellen används för att undersöka 

förhållandet mellan avskiljningsdagens prisfall och utdelningen. DOR förväntas uppgå till den 

relativa skatteskillnaden mellan utdelning och kapitalvinst. Om utdelning och kapitalvinst 

beskattas lika, ska aktiekursen på avskiljningsdagen falla med motsvarande belopp som 



3 
 

utdelningen per aktie. I förhållande till utdelningen är då aktiekursens fall på avskiljningsdagen 

1:1 (fortsättningsvis betecknat som 1). Detta innebär att en investerare skulle vara indifferent 

mellan att sälja innan avskiljningsdagen, eller sälja på avskiljningsdagen. Om DOR inte 

befinner sig i jämvikt, exempelvis om DOR skulle vara lägre än 1, uppstår ett positivt 

väntevärde av att sälja på avskiljningsdagen. Det är inte helt riskfritt, men innebär 

genomsnittlig positiv avkastning vid strategin att sälja på avskiljningsdagen, utan att tydligt 

utsätta sig för mer marknadsrisk än alternativet.  

Vidare finner även författarna av denna studie att det är intressant att se hur 

utdelningsefterfrågan påverkar faktisk utdelning. I en studie av Baker och Wurgler (2004) 

presenteras Catering Theory of Dividends. Teorin utgår från att bolag anpassar sin 

utdelningspolicy efter investerarna. Antalet registrerade ISK har ökat kraftigt, med förmånliga 

skatteregler, vilket eventuellt kan ha påverkat bolagen att anpassa sina utdelningsnivåer.    

 

Med utgångspunkt i ovan förd diskussion och presenterad teori, ställer författarna sig frågan 

vad DOR uppgår till på den svenska aktiemarknaden före införandet av ISK, och om nivån 

förändras efter införandet? Vidare, kan populariteten hos ISK resultera i ändrade 

utdelningsnivåer, då investerare nu i högre grad kan tänkas föredra utdelningar av 

skattemässigt gynnsammare skäl? Det är författarnas uppfattning att ingen forskning har 

bedrivits på den svenska marknaden inom området efter att ISK introducerats. Därmed 

identifierar författarna en kunskapslucka som ämnas fyllas med denna studie. 

 

1.3 SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att på den svenska aktiemarknaden undersöka om 

implementeringen av ISK har påverkat aktiekursers rörelser för utdelande aktier på 

avskiljningsdagen, samt vad DOR uppgår till perioder före och efter. Dessutom ämnar 

författarna undersöka om utdelningsnivån i Sverige har ökat till följd av införandet av ISK. 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

 

Studien avgränsas till aktier listade på Nasdaq OMX Stockholm Large, Mid eller Small Cap 

som har haft utdelning åtminstone en gång mellan 2009 och 2011 samt minst en gång mellan 

2012 till och med 2015. Valet av urvalsperioderna är för att möjliggöra statistiska 
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undersökningar både före och efter införandet av ISK. Perioder i nära anslutning till införandet 

väljs för att minimera andra eventuellt påverkande variabler mellan perioderna. Mindre listor 

som First North Stockholm, Aktietorget m.fl. exkluderas från urvalet, då bolag på dessa listor 

tenderar att ha låg likviditet i sin handel samt att få av bolagen har återkommande utdelning. 

En låg grad av likviditet innebär att få aktier finns tillgängliga för handel och kan inte omsättas 

snabbt (Avanza, 2007). 

 

1.5 MÅLGRUPP 

 

Den målgrupp författarna i första hand ämnar rikta studien mot är akademiker med kunskaper 

inom ekonomi samt investerare som har ett intresse av att ta del av studiens resultat. 

 

1.6 DISPOSITION 

 

Studiens struktur grundas på Bryman och Bells (2013) struktur för kvantitativa studier. 

 

Teori: I avsnittet presenteras de viktigaste teorierna för studiens område. Detta görs för att 

bygga en grund för valt ämne och teorierna används för att testa studiens hypoteser.  

 

Metod: Här presenteras den metod som författarna valt till studiens utförande. I detta avsnitt 

återges hur datainsamling som ligger till grund för studiens tester utförs, hur teorierna 

implementerats samt hur författarna tar sig an test av hypoteser. 

 

Resultat: I detta avsnitt presenteras resultaten som kommit fram genom de tester som används 

i studien för hypotesprövning. 

 

Analys: Här analyseras och beskrivs resultatet med utgångspunkt i valda teorier.  

 

Slutsats: I avsnittet baseras slutsatserna på analysen av resultaten och kopplar tillbaka till 

problemdiskussion och studiens syfte. 
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1.7 RAMVERK FÖR BESKATTNING 

 

Nedan följer en beskrivning av tre vanliga kontotyper i Sverige för handel av värdepapper och 

hur kapitalvinst och utdelning beskattas via dessa. 

 

1.7.1 VÄRDEPAPPERSKONTO (VP-KONTO) 

När en investerare säljer ett värdepapper för mer än vad denne betalade och realiserar vinst, 

betalas en skatt på 30 procent. För realiserade förluster betalas ingen skatt. Dessa vinster och 

förluster kan kvittas mot varandra och därmed eliminera viss skatt. Gällande utdelningar så 

beskattas dessa med samma skatt som den realiserade vinsten, det vill säga 30 procent. Skatten 

dras direkt när utbetalning av utdelning sker. (Avanza, 2016a) Alla realiserade affärer via ett 

VP-konto måste tas upp manuellt i deklarationen (Avanza, 2016b). 

 

1.7.2 KAPITALFÖRSÄKRING (KF) 

Den främsta skillnaden mellan sparande i en KF och ett VP-konto är skattereglerna. Via en KF 

kan en investerare köpa och sälja värdepapper utan att utlösa någon beskattning när vinster 

realiseras. Investeraren behöver inte heller deklarera för sina värdepapperstransaktioner. 

Eventuella vinster kan inte kvittas mot förluster. Via en KF betalar ägaren en årlig 

schablonskatt på värdet av sparandet i försäkringen (exempelvis värdepapper och belopp 

erhållna genom utdelning) samt de inbetalningar som gjorts under året. Detta utgör 

kapitalunderlaget som ligger till grund för beräkning av schablonskatt. Underlaget 

multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan. Detta belopp beskattas sedan 

med 30 procent. Sedan den 1 januari 2016 ska även 0,75 procentenheter adderas till 

statslåneräntan. Exempelvis, om statslåneräntan är 0,8 procent ska ytterligare 0,75 procent 

läggas till. Det innebär att räntan som ska användas för att beräkna skatteunderlag blir 1,55 

procent. De nya reglerna från 2016 säger också att skatteunderlaget måste vara minst 1,25 

procent. Som lägst kan alltså skatten bli 0,375 procent (30 procent av 1,25 procent). 

(Konsumenternas, 2015) 

1.7.3 INVESTERINGSSPARKONTO (ISK) 

Likt en KF kan en investerare via ett ISK köpa och sälja värdepapper utan att utlösa 

beskattning av eventuella vinster. Ägaren av ett ISK behöver inte heller deklarera för sina 
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värdepapperstransaktioner. Eventuella vinster kan inte kvittas mot förluster. Ett ISK beskattas 

med en schablonskatt som beräknas genom att addera värdet av tillgångarna (exempelvis 

värdet av värdepapper och belopp erhållna via utdelningar) vid fyra tidpunkter under året. En 

fjärdedel av detta, vilket utgör kapitalunderlaget, multipliceras med statslåneräntan gällande 

den 30 november året innan. På det beloppet betalas 30 procent skatt. Likt KF gäller samma 

regler som infördes 2016 för ISK gällande beräkning av skatteunderlag, det vill säga att 

ytterligare 0,75 procent ska adderas till tillämpad statslåneränta. (Konsumenterna, 2015) För 

räkneexempel av hur ett ISK beskattas, se Bilaga 1.  

Under 2012, året då ISK introducerades, registrerades 231 015 konton. År 2015 fanns 1 

839 617 ISK registrerade i Sverige, en ökning på närmare 700 procent sedan startåret 2012. 

(SvD, 2016) 
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2 TEORI 

I detta kapitel presenteras först den teori som är mest framträdande 

gällande hur aktiekurser rör sig på avskiljningsdagen (DOR). Därefter 

presenteras de hypoteser som ligger till grund för denna studie, för att 

avslutningsvis redogöra kring tidigare forskning inom området för hur 

aktiekurser rör sig kring avskiljningsdagen. 

 

2.1 PRICE-DROP-TO-DIVIDEND RATIO (DOR) 

 

Bell och Jenkinson (2002) använder teorin i sin studie av en tidigare skattereform 1997 i 

Storbritannien. DOR är en jämviktsmodell, som ursprungligen används av Elton och Gruber 

(1970). Modellen, och varianter av den, har använts i flera andra studier, exempelvis av Booth 

och Johnston (1984), Bali och Hite (1998), Lasfer (1995) m.fl.  

DOR definieras bland annat i studien av Bell och Jenkinson (2002) enligt följande; 

 

Formel 1 - Hypotes 1: Price-drop-to-dividend ratio 

𝐷𝑂𝑅 =  !!!!!
!

= !!!!
!!!!

  

 

där PF är aktiekursen före avskiljningsdagen och PE är aktiekursen på avskiljningsdagen. Om 

utdelningen per aktie är D, så förväntas DOR vara ekvivalent med den relativa skatteskillnaden 

mellan utdelning och kapitalvinst, där 1−tD och 1−tk betecknar en investerares skatt på 

utdelning respektive kapitalvinst. Författarna argumenterar för att förhållandet mellan 

avskiljningsdagens prisfall och utdelning per aktie bör återspegla de relativa skillnaderna i 

skattesatsen mellan utdelning och kapitalvinst (Bell & Jenkinson, 2002). Om ingen 

skatteskillnad existerar är en investerare indifferent mellan att sälja en aktie före 

avskiljningsdagen eller på avskiljningsdagen.  

Ekvationen innebär att prisfallet P! − P! dividerat med utdelningen D, ska uppgå till 

kvoten av skatteskillnaden avseende utdelning, 1−tD, och kapitalvinst, 1−tk. Tolkningen är 

således att på en marknad där ingen skillnad i skattesats råder mellan utdelning och 

kapitalvinst, kommer aktiekursens fall på avskiljningsdagen att motsvara utdelningen per aktie, 

det vill säga DOR uppgår till 1. 
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2.2 HYPOTESER 

 

Studien utgår från DOR, där fallet i aktiekursen på avskiljningsdagen ska motsvara samma 

belopp som utdelningen per aktie, om det inte råder någon skillnad i beskattning av kapitalvinst 

och utdelning. Det skulle då innebära att DOR uppgår till 1. Om aktiekursers rörelser på 

avskiljningsdagen skulle förändras till följd av införandet av ISK, skulle också DOR förändras.  

 

Studien syftar till att testa följande nollhypotes;   

 

! Hypotes 1: På den svenska marknaden uppgår DOR till 1 och införandet av ISK har 

inte resulterat i någon skillnad i hur aktiekursen rör sig på avskiljningsdagen.  

 

Denna hypotes leder vidare till en underhypotes. Då ISK för en investerare erbjuder en 

förmånligare beskattning av utdelningar, kan man tänka sig att vissa aktiebolag i Sverige har 

anpassat sig efter detta genom att höja sina utdelningsnivåer.  

 

! Hypotes 2: Utdelningsnivån i Sverige har ökat till en följd av införandet av ISK.  

  

 

2.3 TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta avsnitt redogörs artiklar som är av stor vikt för denna studie. 

2.3.1 STOCK PRICE BEHAVIOR ON EX-DIVIDEND DATES 

Campbell & Beranek (1955) 

 

I sin studie diskuterar Campbell och Beranek att det är av aktieägare och aktiehandlare allmänt 

känt att aktiepriset på avskiljningsdagen ska falla ungefärligt med utdelningen per aktie. Det 

ska även inte spela någon roll om en investerare väljer att sälja eller köpa sin aktie före eller på 

avskiljningsdagen. Författarna drar dock slutsatsen att det genomsnittliga prisfallet på 

avskiljningsdagen tenderar att vara ungefär 90 procent av utdelningen när aktiemarknaden är 

stabil, vilket då innebär att aktiekursens price-drop-to-dividend ratio kommer vara mindre än 1. 
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2.3.2 MARGINAL STOCKHOLDER TAX RATES  
AND THE CLIENTELE EFFECT 

Elton & Gruber (1970) 

 

I Elton och Grubers studie från 1970 nämner författarna att aktiekursers rörelser på 

avskiljningsdagen är relaterade till skattesatsen för den marginella investeraren. Om en 

investerare säljer före avskiljningsdagen förlorar denne rätten till utdelningen. Om investeraren 

säljer på avskiljningsdagen erhåller denne rätten till utdelning, men bör förvänta sig en 

försäljning av sina aktier till ett lägre pris. För att marknaden ska vara i jämvikt behöver 

prisrörelsen för aktien på avskiljningsdagen vara på den nivån där köpare och säljare är 

indifferenta mellan att handla före eller på dagen för avskiljning.  

Författarna undersöker i sin studie aktier noterade på NYSE (New York Stock Exchange) 

som hade utdelning mellan den 1 april 1966 och den 31 mars 1967 och handlades både före 

och under avskiljningsdagen. De tittar endast på stängningspriser, vilket författarna menar kan 

leda till biaseffekter. Detta då en hel handelsdag har fortlöpt när data för aktiekursen inhämtas 

och aktiekursens rörelse behöver nödvändigtvis inte enbart vara relaterad till skatteeffekter. 

Rörelser i aktiekursen kan vara ett resultat av en generell marknadsrörelse. Författarna 

exemplifierar, om marknadsindex stiger kan det resultera i att aktiekursen för aktien som 

handlas exklusive utdelning även stiger. Detta skulle innebära att aktiekursens rörelse inte 

faller med 1, eller i närheten av 1, där en tolkning av detta skulle resultera i felaktiga slutsatser. 

För att minimera biaseffekter korrigerar Elton och Gruber bland annat för rörelser i 

marknadsindex. Författarna tillämpar metoden att aktiekursen på avskiljningsdagen 

multipliceras med avkastning för marknadsindex, där avkastning i index mäts från dagen före 

avskiljning till och med dagen för avskiljning. Elton och Gruber kommer fram till slutsatsen att 

aktiekursens fall relativt utdelningen på avskiljningsdagen är mindre än 1. 

 

2.3.3 EX DIVIDEND DAY STOCK PRICE BEHAVIOR:  
DISCRETENESS OR TAX-INDUCED CLIENTELES? 

Bali & Hite (1996) 

 

I studien av Bali & Hite (1996) hävdar författarna att aktiekurserna endast faller med cirka 70 

procent av det belopp som delas ut från företaget, dels på grund av effekter från 

skatteskillnader mellan kapitalvinst och utdelning, och dels av effekter från 
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transaktionskostnader. Bali och Hite menar även att tick-storleken är en avgörande faktor vid 

observation av aktiekurser rörelser på avskiljningsdagen. Tick-storleken är val av minsta 

prisvariation för en aktie, det vill säga vilka prissteg en aktiekurs kan ta. Utdelningar bestäms 

ofta utan hänsyn till tick-storleken, medan aktiekursen rör sig i strängt förhållande till de 

prisvariationssteg som aktien kan handlas i, vilket resulterar i att aktiekursen inte kommer att 

falla i relation till utdelningen. Detta då en investerare skulle behöva betala ett överpris för 

utdelningen, vilket ingen rationell investerare gör. Summerat beskriver argumentationen att 

price-drop-to-dividend ration kommer att vara mindre än 1, som regel öka med utdelningen 

samt minska med en tick-storlek. 

 

2.3.4 NEW EVIDENCE OF THE IMPACT OF DIVIDEND TAXATION  
AND ON THE IDENTITY OF THE MARGINAL INVESTOR 

Bell & Jenkinson (2002) 

 

Studien undersöker effekten av en större skattereform avseende beskattning av utdelningar som 

infördes i Storbritannien i juli 1997. Fram till 1997 var utdelningar att föredra för många 

investerare på grund av skattemässiga skäl. Det övergripande syftet med skattereformen var att 

göra investerare indifferenta, åtminstone utifrån skattemässiga skäl, mellan att föredra 

utdelning eller att företaget istället väljer att balansera vinstmedel. Bell och Jenkinson 

undersöker effekten av skattereformen i Storbritannien med utgångspunkt från bland annat 

tidigare studie av Elton och Gruber (1970). Effekten från skattereformen undersöks genom att 

observera aktiekurser omkring avskiljningsdagen. Argumentet är att aktiekursens fall på 

avskiljningsdagen bör motsvara utdelningens nettovärde relativt kapitalvinstens nettovärde, för 

den allmänne investeraren. Om investeraren är indifferent mellan utdelning och kapitalvinst, 

bör prisfallet i aktiekursen på avskiljningsdagen motsvara samma belopp som utdelningen per 

aktie. Beroende på vilken skattenivå en investerare har, är det dock möjligt att en investerare 

inte är indifferent mellan utdelning och kapitalvinst. Bell och Jenkinson beskriver att 

förhållandet mellan prisfallet i aktiekursen och utdelningen per aktie på avskiljningsdagen 

borde reflektera den relativa beskattningen av utdelningar och kapitalvinster.  

Före skattereformen var Storbritanniens skattesystem relativt ovanligt, i bemärkelsen att 

utdelningar var mer fördelaktigt jämfört med att balansera vinstmedel. Före reformen finner 

Bell och Jenkinson en genomsnittlig price-drop-to-dividend ratio på 0,84 till 1,16, beroende på 

stickprov och mätperiod. Efter skattereformen finner Bell och Jenkinson betydande 
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förändringar i DOR, där den starkaste effekten kunde observeras för högutdelande bolag. För 

bolag som Bell och Jenkinson klassificerar till urvalsgruppen “högst direktavkastning”, 

reduceras DOR med 13 till 28 procent beroende på bolagets storlek. 

 

2.3.5 A CATERING THEORY OF DIVIDENDS 

Baker och Wurgler (2004) 

 

Studien av Baker och Wurgler presenterar Catering Theory of Dividends vilket innebär att 

bolag anpassar sin utdelningspolicy efter investerarna. Baker och Wurgler undersöker om 

bolagens beslut att dela ut drivs av existerande investerares efterfrågan för utdelande bolag. 

Bolagens ledningar tillgodoser investerare genom att betala utdelning när investerare vill ha 

utdelning, och betalar inte utdelning när investerare föredrar detta. För att testa detta 

konstruerar författarna fyra aktiekurser baserade på aktieprismått av investerarens efterfrågan 

av utdelande bolag.  Författarna kommer fram till att för varje mått tenderar icke-betalande 

bolag att initiera utdelning när efterfrågan är hög.  För vissa av måtten tenderar de betalande 

bolagen att inte lämna utdelning när efterfrågan är låg. Catering Theory of Dividend består av 

tre grunddelar enligt Baker och Urgler. För det första kan en investerare ha varierande 

efterfrågan av utdelningar. För det andra råder inget arbitrage som kan förhindra efterfrågan av 

utdelningar från att öka skillnaden i aktiekurser mellan utdelande och icke-utdelande bolag. För 

det tredje tenderar bolag att tillgodose investerares efterfrågan genom att betala utdelning när 

detta efterfrågas, men inte när efterfrågan för utdelning är låg. Författarnas slutsats är därmed 

att bolag uppmärksammar och tillgodoser investerarens nuvarande behov. Utdelning tenderar 

att betalas ut när detta värdesätts högt av investerare, men inte när investerare har andra 

preferenser än att erhålla utdelning.  

 

2.3.6 OM MARKNADENS BETEENDE PÅ EX-DAGEN 

Berggren (2006) 

 

Studien av Berggren är en uppsats på magisternivå där författaren använder price-drop-to-

dividend ratio likt tidigare studier av Elton och Gruber (1970) samt Bell och Jenkinson (2002). 

Författaren undersöker hur väl den teoretiska modellen går att applicera på den svenska 

aktiemarknaden under perioden 2000-2005, samt om ett skattedrivet klientel kan existera på 
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den svenska marknaden där det inte råder någon skillnad på beskattning av kapitalvinst och 

utdelningar. Berggren visar att price-drop-to-dividend ratio för undersökt period uppgår till 

0,46. Från detta, samt identifiering av positiv korrelation mellan direktavkastning och prisfall 

på avskiljningsdagen, drar författaren vissa slutsatser. Berggren menar att ett prisfall på 

avskiljningsdagen som är mindre än utdelningen inte kan förklaras av skattestrukturen, det vill 

säga att teorin om ett skattedrivet klientel inte kan användas i det undersökta landet.  

 

2.3.7 SAMMANFATTNING TIDIGARE FORSKNING 

 

Tabell 1 - Utfall av tidigare forskning 

Campbell & Beranek 

(1955) 

Det genomsnittliga prisfallet på avskiljningsdagen är ungefär 

0,9 gånger utdelningen 

Elton & Gruber (1970) Aktiekursens fall relativt utdelningen på avskiljningsdagen är 

signifikant mindre än 1 

Bali & Hite (1996) Aktiekurserna faller med ungefär 0,7 av utdelningen på grund 

av effekterna från skatteskillnader samt transaktionskostnader 

Bell & Jenkinson (2002) Före reformen uppgick DOR till mellan 0,84 till 1,16 och efter 

reformen fanns betydande förändringar i DOR 

Baker & Wurgler (2004) Bolagsledningar tillfredsställer efterfrågan av utdelande bolag 

hos investerare 

Berggren (2006) DOR är signifikant mindre än 1 med ett medelvärde på 0,46 

(Källa: Författarna) 
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3 METOD 

Författarna ämnar i detta kapitel att redogöra för metoder som utgör 

ramverk för författarnas genomförande av studien, kriterier för urval 

samt hur insamling av data genomförts. Därefter presenteras använd 

metodik och tillvägagångssätt. 

 

3.1 VETENSKAPLIG UTGÅNGSPUNKT OCH ANGREPPSSÄTT 

 

Studien har som grund en kvantitativ ansats, med vilket menas att fokus ligger på bestämda 

egenskaper och tar avstamp i olika mätningar och databaser (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2008). Detta då författarna ämnar mäta en verklig företeelse och kvantifiera för att nå ett 

resultat. 

Vidare utgår studien från en deduktiv ansats, med vilket menas att hypotesprövningar 

genomförs med grund i insamlad data (Backman, 2008), där hypoteserna antingen förkastas 

eller inte förkastas baserat på insamlad data (Lundahl & Skärvad, 1999). Då författarna ämnar 

testa logiska resonemang i form av hypoteser mot verklighetens utfall, är detta ett logiskt 

alternativ med tanke på utformning. 

 

3.2 URVAL 

 

Följande avsnitt presenterar studiens urvalskriterier och motivering till dessa. Då studien utgår 

från två hypoteser finns en sammanfattning av urvalskriterier för Hypotes 1 och Hypotes 2 

under avsnitt 3.2.6 och total urvalsdata presenteras under avsnitt 3.2.7.   

 

3.2.1 VAL AV TIDSPERIODER 

Tidsperioden för båda hypoteser utgår från startåret 2009 till och med slutåret 2015. År 2015 

väljs som slutår då det är den senast tillgängliga året med en avslutad utdelningsperiod. Då ISK 

infördes den 1 januari 2012 motsvarar detta tre utdelningsperioder före och fyra 

utdelningsperioder efter införandet av ISK. Motiveringen till varför ytterligare en 

utdelningsperiod har inkluderats efter införandet av ISK beror på att ISK infördes den 1 januari 

2012. Då utdelningsperioden i Sverige till största del infaller under våren för ett enskilt år, kan 
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en tänka sig att ISK under 2012 inte hunnit påverka aktiekursers rörelser i någon större 

utsträckning då kontotypen endast funnits på marknaden en kortare tid. Därför inkluderas 

ytterligare en utdelningsperiod i mätperioden efter införandet av ISK jämfört med mätperioden 

före.  

 

3.2.2 VAL AV AKTIEKURS FÖR HYPOTES 1 

För varje enskilt år observeras aktiekurser för dagen före avskiljning, samt dagen för 

avskiljning. Valet av vilken aktiekurs (öppningskurs, stängningskurs med flera) som tillämpas 

är av stor vikt. Som i tidigare studie av Elton och Gruber (1970) används enbart 

stängningskurser, där nämnda författare menar att användningen av en akties öppningskurs 

resulterar i en skevhet. Detta eftersom att när en aktie handlas utan utdelning reduceras alla 

orders i orderboken med samma belopp som utdelningen. Därmed kommer den första ordern 

att gå igenom vid ett pris som är justerat för utdelningen. Det finns dock problem med att 

använda stängningskursen på avskiljningsdagen. Utöver effekten från utdelningen kan 

marknadens övriga rörelse påverka aktiekursen under dagen, från öppning till stängning. 

(Elton, Gruber och Blake, 2005) I tidigare presenterad studie av Bell och Jenkinson (2002) 

justeras stängningskursen på avskiljningsdagen genom att inkludera aktiers betavärden samt 

marknadens avkastning på avskiljningsdagen. Det kan argumenteras för att detta ger en mer 

korrekt återspegling av insamlad data. I likhet med Bell och Jenkinson (2002) görs även i 

denna studie tester där aktiekursen på avskiljningsdagen både har och inte har justerats. Vid en 

justering av aktiekursen på avskiljningsdagen tillämpas följande ekvation; 

 

Formel 2 - Hypotes 1: Justering av aktiekursen 

𝑃!∗ = 𝑃! − 𝑃!𝛽𝑅!!  

 

där PE* är den justerade aktiekursen på avskiljningsdagen och R!! är marknadens avkastning på 

avskiljningsdagen. I denna studie används OMXSPI som marknadsmått. OMXSPI visar 

samtliga aktiers utveckling på Stockholmsbörsen (Aktiespararna, 2013), varför detta index 

anses vara lämpligt. Enligt Damodaran (2012) kan en beräkning göras av betavärdet för 

respektive bolag. Damodaran (2012) beskriver dock att empiriska studier har visat att 

betavärden för de flesta bolag över tid tenderar att röra sig mot 1. I enlighet med detta utgår 

författarna från att ett specifikt beräknat betavärde för varje enskilt bolag inte kommer att 

påverka i någon större utsträckning. I denna studie antas ett betavärde på 1 för samtliga bolag. 
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3.2.3 VAL AV JÄMFÖRELSELAND FÖR HYPOTES 2 

För att undersöka Hypotes 2 används metoden Difference-in-Differences (DiD). Metoden 

beskrivs närmare i avsnitt 3.4. En jämförelse görs mellan Sverige som implementerat ISK och 

ett annat land som inte implementerat ISK eller någon liknande skattereform. Landet som 

väljs är Danmark där samma tidsperiod 2009 till och med 2015 väljs av naturliga skäl för att en 

jämförelse ska kunna göras. Motivering till varför Danmark anses vara ett lämpligt 

jämförelseland diskuteras i 3.4. 

 

3.2.4 VAL AV HANDELSPLATSER 

I Sverige utgör Nasdaq OMX Stockholm underlaget för val av aktier, då det är den största 

handelsplatsen för aktier i Sverige (Nasdaq, u.å.). Listorna som inkluderas i denna studie är 

Large, Mid och Small Cap. I Danmark utgörs underlaget för val aktier av Nasdaq OMX 

Copenhagen Stock Exchange. Precis som i Sverige inkluderas listorna Large, Mid och Small 

Cap. 

3.2.5 URVAL AV AKTIER 

Samtliga bolag som inkluderas i studien har åtminstone haft utdelning ett år innan och ett år 

efter införandet av ISK. De bolag som inte uppfyller detta kriterium exkluderas från urvalet. 

Motiveringen till detta är den enkla anledningen att det måste finnas observationer både före 

och efter införandet av ISK för att resultaten som presenteras inte ska vara missvisande. 

En del av företagen har olika aktieslag noterade, exempelvis A, B och i vissa fall C-

aktier. Då det finns skillnader i likviditet mellan aktierna väljs det aktieslag i respektive företag 

där högst likviditet råder. Exempelvis om ett företag har A- och B-aktier där B-aktien är mest 

likvid, inkluderas denna och A-aktien exkluderas. I företag där exempelvis A- och C-aktier 

finns tillämpas samma urvalsmetod. Låg likviditet kan leda till ett dataunderlag som inte är 

tillräckligt effektivt. Detta då det inte är säkert att aktiekursen för en aktie med låg likviditet 

speglar marknadens allmänna uppfattning om värdet på utdelningen. Att inkludera en sådan 

observation skulle kunna resultera i en feltolkning av aktiekursens rörelse på 

avskiljningsdagen. Preferensaktier exkluderas från urvalet enligt samma resonemang, då dessa 

tenderar att omsättas i en lägre utsträckning.   
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3.2.6 URVALSKRITERIER FÖR AKTIER 

Nedan följer en sammanfattning av de urvalskriterier som väljs av författarna för att besvara 

hypoteserna: 

 

1. De svenska och danska företagen måste åtminstone haft utdelning ett år innan och ett år 

efter införandet av ISK i Sverige. 

2. De svenska och danska företagen måste vara listade på Large, Mid eller Small Cap. 

3. Tidsperioden sträcker sig från 2009 till och med 2015. 

4. Aktiekurser som inkluderas är endast stängningskurser. 

5. Mindre listor inkluderas inte, på grund av låg likviditet och få utdelande bolag. 

6. Av företag med olika aktieslag, väljs aktieslagen med högst likviditet. 

7. Inga preferensaktier inkluderas i studien. 

3.2.7 URVALSDATA  

Utifrån urvalskriterierna inkluderas totalt 137 bolag i Sverige och 22 bolag i Danmark. Det 

totala urvalet delas sedan in i två kategorier; Bolag som har utdelning under alla år, 2009-2015 

(1) och Bolag som har haft utdelning det innevarande året (2). 

 

Urval (1): I Sverige har 84 bolag haft utdelning under alla år, 2009-2015 och i Danmark 9 

bolag.  

Urval (2): Tabell 2 presenterar hur många bolag som har haft utdelning det innevarande året, 

2009-2015: 

 

Tabell 2 - Hypotes 2: Utdelning innevarande år 

Antal observationer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sverige 99 121 134 132 133 125 126 

Danmark 14 16 21 18 20 20 21 
(Källa: Författarna) 
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3.3 PRICE-DROP-TO-DIVIDEND RATIO (DOR)  

 

För att undersöka om implementeringen av ISK har påverkat aktiekursers rörelser för 

utdelande aktier på avskiljningsdagen, används mätmetoden DOR. Under årens lopp har flera 

olika tillvägagångssätt använts för att undersöka hur aktiekurser rör sig på avskiljningsdagen. 

Denna studie väljer att tillämpa en metod liknande den som tillämpas i studien av Bell och 

Jenkinson (2002). Att metoden är väl etablerad inom forskningsområdet är en av 

motiveringarna till varför den tillämpas även i denna studie. Dessutom har ingen annan modell 

identifierats av författarna som bättre skulle kunna användas för att tillfredsställa studiens 

syfte. I Bell och Jenkinsons (2002) publicerade artikel presenterar författarna först en tidigare 

metod använd av Elton och Gruber (1970), där en genomsnittlig price-drop-to-dividend ratio 

används; 

 

Formel 3 - Hypotes 1: Genomsnittlig DOR 

𝐷Ô𝑅 =  
1
𝑁

𝑃! − 𝑃!
𝐷 !

!

!

 

där N är antalet observerade avskiljningsdagar. Elton och Grubers genomsnittliga price-drop-

to-dividend ratio kan estimeras som interceptet i följande regression; 

 
Formel 4 - Hypotes 1: Genomsnittlig DOR som intercept 

𝐷𝑂𝑅! = 𝐷𝑂𝑅 + 𝜖!∗ 

 

där ϵ!∗  är en felterm med antaget väntevärde noll. Enligt Bell och Jenkinson (2002) så finns det 

dock flera anledningar till att denna metod bör avfärdas. Författarna menar att det empiriska 

underlaget för DOR inte är normalfördelat samt att feltermen är heteroskedastisk. Givet dessa 

problem som uppstår utifrån Elton och Grubers modell, utgår Bell och Jenkinson (2002) från 

en alternativ modell för att skatta DOR; 

 

Formel 5 - Hypotes 1: Alternativ modell av DOR 

𝑃! − 𝑃!
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där ϵ! är en felterm med väntevärde noll och variansen σ2, PF är stängningskursen före 

avskiljningsdagen, PE är stängningskurs på avskiljningsdagen och D betecknar utdelningen. 

Bell och Jenkinson (2002) estimerar DOR som lutningskoefficienten i OLS-regressionen: 

 
Formel 6 - Hypotes 1: DOR som lutningskoefficient 

𝑃! − 𝑃!
𝑃! !

= 𝛽
𝐷
𝑃! !

+ 𝜖! 

 

Detta utgår från ett intercept på noll. Bell och Jenkinson (2002) nämner dock att tidigare 

modeller menar att intercept faktiskt kan vara negativa. Författarna till denna studie anser att 

detta exempelvis skulle kunna bero på transaktionskostnader. Test som skulle tvinga 

interceptet mot noll kan då orsaka en skevhet vid estimeringen av lutningskoefficienten. Ett 

intercept kan därför inkluderas vilket leder till följande ekvation: 

 

Formel 7 - Hypotes 1: Inkludering av intercept 

𝐷𝑂𝑅 =
𝑃! − 𝑃!
𝑃! !

= 𝛼 + 𝛽
𝐷
𝑃! !

+ 𝜖! 

Modellen av Bell och Jenkinson (2002) används i denna studie för att besvara Hypotes 1. För 

att Hypotes 1 ska hålla kan vi inte förkasta nollhypotesen H0: 𝛽 = 1. Test av Hypotes 1 görs, 

som nämnt tidigare, med både ojusterade samt justerade stängningskurser på 

avskiljningsdagen. 

 

3.4 DID 

 

För att undersöka om utdelningsnivån i Sverige har ökat sedan införandet av ISK väljer 

författarna att använda Difference in Differences (DiD). Motivering till vald metod är att DiD 

är en teknik som används för att bättre förstå kraftiga förändringar och regleringar i vår 

ekonomiska omgivning (Roberts, 2012). Metoden använder två behandlingsgrupper som 

utsätts för liknande påverkande faktorer före en behandling, men inte efter behandlingen 

(Dimick & Ryan, 2014). Metoden utgår från att Sverige är den behandlade gruppen där ISK 

implementeras. Danmark är den obehandlade gruppen där en implementering inte sker. En 

jämförelse mellan ländernas utdelningsnivå före och efter införandet av ISK utvecklas och 

slutsatser dras därifrån. Via DiD kan man med större säkerhet dra slutsatser kring och isolera 

den enskilt påverkande faktorn från övriga bakgrundsfaktorer (Dimick & Ryan, 2014). 
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Tabell 3 - Hypotes 2: Difference in Differences 

 

 

 

 

Formel 8 - Hypotes 2: Difference in Differences 

𝐷𝐷: Ῡ! − Ῡ! − (Ῡ! − Ῡ!) 

 

De två huvudsakliga antagandena för DiD-metoden är parallella trender och gemensamma 

chocker (Dimick & Ryan, 2014). Om trenderna inom Sverige och Danmark är parallella är det 

rimligt att anta att dessa trender fortsatt varit parallella även utan införandet av ISK. Detta 

kontrolleras genom att analysera både Sverige och Danmark före införandet, för att se om 

antagandet uppfylls. Om trenderna är signifikant olika före behandlingen, skulle en DiD-analys 

vara påverkad och därmed bör en annan jämförelsegrupp eftersträvas (Dimick & Ryan, 2014). 

En chock är en oväntad eller oförutsägbar händelse som påverkar ett system, i denna 

studie helt utan anknytning till införandet av ISK. Antagandet säger att någon sådan händelse 

skulle påverka båda grupperna på samma sätt (Dimick & Ryan, 2014). Att hitta två grupper 

som kommer påverkas exakt likadant vid en eventuell chock är svårt, inte minst när man 

behandlar hela länder. Författarna anser att Danmark är tillräckligt likt Sverige för att 

antagandet ska uppfyllas, vilket motiveras av följande:  

 

1. Trenderna gällande utdelningsnivå och direktavkastningen anses vara tillräckligt 

parallella exklusive införandet av ISK. 

2. Både Danmark och Sveriges börser ägs av Nasdaq, och står därmed under liknande 

regelverk (Nasdaq, u.å). 

3. Författarna har inte identifierat någon händelse i Danmark, likt implementeringen av 

ISK, för tidsperioden 2009-2015. 

 

Författarna anser därmed att Danmark inte har påverkats av liknande faktorer som Sverige. 

Danmark och i förlängning danska aktier, är därför obehandlat under hela den undersökta 

perioden och uppfyller kriterier för en kontrollgrupp. 

I denna studie används DiD för att med större säkerhet kunna visa om införandet av ISK 

i Sverige resulterar i att företagen ökat utdelningsnivån. Då en förändrad utdelningsnivå kan 

 Behandlad Obehandlad 

Före Ῡ! Ῡ! 

Efter Ῡ! Ῡ! 
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bero på flera andra faktorer, leder en DiD-undersökning till att den enskilda variabelns effekt 

som undersöks åtminstone kan fastställas med större säkerhet (Dimick & Ryan, 2014). 

 

3.5 DATAINSAMLING OCH DATABEARBETNING 

 

I första steget av datainsamlingen sammanställs en lista av bolag som uppfyller punkt 1 och 2 

som nämns under 3.2.6. Information om detta inhämtas från hemsidan Börsdata. Via Börsdata 

kan upp till 10 års historik enkelt överblickas för bland annat enskilda aktier, både svenska och 

danska (Börsdata, u.å.) och därmed kan information inhämtas om vilka bolag på Large, Mid 

och Small Cap som åtminstone haft utdelning ett år innan och ett år efter införandet av ISK i 

Sverige.  

I nästa steg sammanställs kursdata, utdelning per aktie samt avskiljningsdag för samtliga 

bolag för åren 2009 till och med 2015. All data inhämtas från Yahoo Finance, vars data i sin 

tur inhämtas från Morningstar (Yahoo Finance, u.å.). Kursdata sammanställs för dagen före 

avskiljning av utdelning samt på avskiljningsdagen, där samtliga kurser är stängningskurser. 

Data för index (OMXSPI) samlas in via Nasdaq för alla år. All insamlad data sammanställs i 

Excel och EViews används för regressionsanalyser. 

 

3.6 STATISTIKPRÖVNING AV  

PRICE-DROP-TO-DIVIDEND RATIO (DOR) 

 

En regressionsanalys är nästan det enskilt viktigaste verktyget inom ekonometri. Generellt 

beskrivet, försöker en regression beskriva sambandet mellan en given variabel och en eller 

flera andra variabler. Alltså, en regression försöker förklara hur en variabel påverkas när en 

eller flera andra variabler ändras. (Brooks, 2014) 

 

Ordinary Least Squares (OLS), minsta kvadratmetoden, är den vanligaste metoden för att 

anpassa en regressionslinje till data. Ett vanligt sätt att använda sig av OLS är att 

regressionslinjen anpassas till data så att kvadratsumman av avståndet mellan mätpunkterna 

minimeras, en så kallad best fit. Metoden används för att minimera residual sum of squares 

(RSS). RSS är summan av alla kvadratresidualer och ju lägre RSS, desto bättre anpassad blir 

regressionslinjen efter data. (Brooks, 2014) 

 



21 
 

3.6.1 ORDINARY LEAST SQUARES (OLS) 

Data som ligger till grund för regressionsanalys måste uppfylla vissa kriterier för att analysen 

ska vara statistiskt korrekt.  
 

1. Väntevärdet för feltermen är noll, 𝑬 𝒖𝒕 = 𝟎  

Antagandet utgår från att värdet på feltermen i snitt är noll (Brooks, 2014). Ibland kommer 

feltermen att vara positiv och ibland negativ, men feltermen ska inte tendera att systematiskt 

skifta åt någon särskild riktning. Om ett intercept är inkluderat i regressionen så kan det 

vanligtvis antas att feltermen har väntevärde noll. (Dougherty, 2011) 

2. Variansen för feltermen är konstant, 𝒗𝒂𝒓 𝒖𝒕 = 𝝈𝟐 < ∞   

Detta är antagandet för homoskedasticitet. Om inte feltermerna hade en konstant varians skulle 

heteroskedastictet råda, vilket skulle leda till att OLS inte är effektiv. (Brooks, 2014) 

3. Kovariansen mellan feltermer över tid är noll, 𝒄𝒐𝒗 𝒖𝒊,𝒖𝒋 = 𝟎 för i ≠ j 

Det antas att feltermerna är okorrelerade med varandra. Om feltermerna inte är okorrelerade 

råder autokorrelation. Test för att undersöka autokorrelation kan göras genom att skapa ett 

punktdiagram eller göra ett Breusch-Godfrey-test. (Brooks, 2014) Detta inkluderas dock inte i 

denna studie, då studiens regressioner utgår från tvärsnittsdata. 

4. Kovariansen mellan feltermen och förklarande variabeln är noll 

De förklarande variablerna är stokastiska då vi på förhand inte kan bestämma dessa. Feltermen 

är inte korrelerad med förklarande variabeln och därför är kovariansen mellan feltermen och 

den förklarande variabeln noll (Roberts & Whited, 2012). 

5. Feltermen är normalfördelad  

Om normalfördelning inte råder är uteliggare ofta en vanlig orsak. Detta är något som kan 

korrigeras, om än inte alltid nödvändigt. Är urvalet tillräckligt stort kan förutsättningen att 

feltermen måste vara normalfördelad ignoreras. (Brooks, 2014) 

6. De förklarande variablerna är inte korrelerade med varandra 

När hög korrelation råder mellan variablerna kallas detta för multikollinearitet. Den enklaste 

metoden för att undersöka för multikollinearitet är genom att titta på en korrelationsmatris 

mellan varje variabel. (Brooks, 2014) 

 

Ytterligare förutsättningar gällande klassisk linjär regression är att funktionen är linjär. 
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Gauss-Markovs teorem säger att givet att kriterium 1 till och med 4 är tillfredsställda så är OLS 

effektiv. Det innebär att funktionen har den bästa (lägsta) variansen. (Dougherty, 2011)  

Nedan följer en redovisning och förklaring för de statistiska test som används, både för 

att testa studiens nollhypotes samt tester för att säkerställa att OLS är effektiv. Då denna studie 

har ett relativt stort urval av observationer så anser inte författarna att icke-parametriska test 

behöver genomföras (Körner & Wahlgren, 2006). I studien används därför parametriska tester.  

 

3.6.2 KONTROLL AV MODELLEN 

För att kontrollera om ovan nämnda kriterier enligt Gauss-Markovs teorem håller genomförs 

flera olika tester.  

För att testa om icke-linjäritet förekommer görs ett Ramsey RESET-test. Testet är ett 

generellt sätt att undersöka om det finns en felspecificering i funktionen. (Brooks, 2014) För att 

testa om feltermen är normalfördelad tillämpas ett Bera-Jarque-test. Testet är ett av de allra 

vanligaste för att testa normalfördelning. Om normalfördelning inte råder går det att genomföra 

en estimering som utgår från icke normalfördelning, dock kan det leda till högre osäkerhet. Om 

feltermen inte är normalfördelad så är det vanligt att det föreligger någon form av uteliggare, 

det vill säga en extrem residual som leder till icke normalfördelning. Ett effektivt sätt att få 

normalfördelning är att ta bort dessa uteliggare med hjälp av dummy-variabler. (Brooks, 2014) 

I studiens regressioner erhålls histogram som är snedfördelade, vilket beror på uteliggare. 

Författarna väljer dock att inte korrigera för dessa, då det av många ekonometriker anses vara 

ett sätt att förbättra karaktären hos modellen för att manipulera resultatet. (Brooks, 2014). 

Dessutom, om antalet observationer är 25 till 100 anses data vara normalfördelad (Dougherty, 

2011) och denna studie inkluderar som lägst 83 observationer och max 134. Med ett relativt 

stort antal observationer är det därför inte lika viktigt att residualerna är normalfördelade på 

grund av den centrala gränsvärdessatsen. (Brooks, 2014) 

För att undersöka om heteroskedasticitet råder görs ett White-test. White-test går ut på att 

undersöka om det finns något samband mellan variansen i de oberoende variablerna och 

feltermen. Då det inte går att observera variansen i feltermerna, används residualen i kvadrat 

för observationen som en proxy. (Brooks, 2014) 

För test av autokorrelation kan ett Breusch-Godfrey-test tillämpas. Då denna studies 

regressioner utgår från tvärsnittsdata finns ingen autokorrelation, varför ett test för detta inte 

genomförs. 
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För att testa för multikollinearitet kan en korrelationsmatris konstrueras av de oberoende 

variablerna i regressionen (Brooks, 2014). Dock innehåller tillämpade regressioner endast en 

förklarande variabel och multikollinearitet kan därmed inte råda, varför en korrelationsmatris 

inte konstrueras. 

 

3.6.3 SAMMANSTÄLLNING AV UTFÖRDA  
TEST FÖR MODELLKONTROLL 

Tabell 4 sammanfattar vilka tester som görs för att kontrollera om nödvändiga förhållanden är 
uppfyllda.  
 

Tabell 4 - Hypotes 1: Statistikprövning 

Test Förhållande 

Ramsey RESET Icke-linjäritet bland förklarande variabel 

Bera-Jarque  Normalfördelning bland feltermerna  

White  Heteroskedasticitet  

(Källa: Författarna) 

 

3.6.4 TEST AV HYPOTES 1 

För att testa Hypotes 1; 

 

! På den svenska marknaden uppgår DOR till 1 och införandet av ISK har inte resulterat 

i någon skillnad i hur aktiekursen rör sig på avskiljningsdagen  

 

används Walds test i EViews för att testa nollhypotesen 𝐻!:𝛽 = 1. Data sammanställs i Excel 

innan exportering till EViews för att vara kompatibelt. För Hypotes 1 utgår studien från två 

typer av urval:   

 

Urval (1): Bolag som har utdelning under alla år, 2009-2015  

Urval (2): Bolag som har haft utdelning det innevarande året, 2009-2015  

 

Utifrån insamlad data görs fyra tester. Det som skiljer sig mellan testerna är tillämpat urval och 

om stängningskurserna på avskiljningsdagen är justerade eller ojusterade. Med Walds test kan 
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enkelt nollhypotesen 𝐻!:𝛽 = 1 prövas (Brooks, 2014). Utifrån testens respektive p-värde 

tolkas sedan resultatet och om nollhypotesen förkastas eller inte, baserat på vald 

signifikansnivå. (Brooks, 2014)  

3.6.5 VAL AV SIGNIFIKANSNIVÅ 

Gränsen för vart nollhypotesen förkastas sätts utifrån en så kallad signifikansnivå. Vanliga 

värden att tillämpa är 5, 1 och 0,1 procent (Körner & Wahlgren, 2006), vilket även tillämpas i 

denna studie. 

 

3.7 TEST AV HYPOTES 2 

 

För att testa Hypotes 2; 

 

! Utdelningsnivån i Sverige har ökat till följd av införandet av ISK 

 

jämförs den svenska marknaden med den danska. Detta då en tolkning av effekten från ISK på 

den svenska marknaden kan göras med större säkerhet genom att jämföra med ett land som inte 

har ISK. För Hypotes 2 utgår studien från två typer av urval:   

 

Urval (1): Bolag som har utdelning under alla år, 2009-2015  

Urval (2): Bolag som har haft utdelning det innevarande året, 2009-2015 

 

Baserat på samtliga bolags utdelning under innevarande år, beräknas en genomsnittlig 

utdelningsnivå samt en genomsnittlig direktavkastning för respektive land för perioder före och 

efter införandet av ISK. Perioden före innefattar 2009-2011 och perioden efter innefattar 2013-

2015. Genomsnitten plottas i linjediagram, se Diagram 6, 7, 8 och 9 under avsnitt 4.4. 
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3.8 METODDISKUSSION 

 

I följande avsnitt granskar författarna valda tillvägagångssätt ur ett kritiskt perspektiv. 

 

3.8.1 ÖVERGRIPANDE METODKRITIK 

Data till studien hämtas från flera olika källor; Börsdata, Nasdaq och Yahoo Finance. Yahoo 

Finance hämtar i sin tur data från Morningstar. Det hade varit önskvärt att hämta all kurs- och 

utdelningshistorik från samma källa. Dock presenterar Nasdaq inte tillfredsställande historik 

kring utdelningar, varför även Morningstar via Yahoo Finance används. Författarna 

säkerställer i största möjliga mån att insamlad data från olika källorna ska vara korrekt.  

För att säkerställa att vald DiD-metod ger bästa möjliga resultat skulle en grundligare 

analys av jämförelseländer varit önskvärd. Varför författarna väljer Danmark motiveras 

tidigare, däremot finns det många andra tänkbara länder vilka studien med fördel kan 

undersöka. Antalet observationer i Sverige uppgår till 137 och i Danmark 22. Med tanke på 

den tydliga skillnaden i mängden kvalificerade observationer är det fördelaktigt att hitta ett 

land där ett lika högt antal observationer kan samlas in. En analys av den omfattningen tar lång 

tid att genomföra och anses inte vara tillräckligt avgörande för studien, varför författarna 

således väljer att allokera tid till mer kritiska moment. En av anledningarna till att antalet 

observationer skiljer sig mellan Sverige och Danmark är att Stockholmsbörsen är den största 

börsen i Norden, och inget annat nordiskt land har en marknad av liknande storlek (Nasdaq, 

2016).  

För att få ett större urval kan man öka tidsperioden, och välja ett tidigare startår. Dock är 

det i författarnas tro att studiens resultat inte förändras i någon större utsträckning med ett 

större urval av historisk data, då det kan argumenteras för att aktualiteten hade avtagit med 

tiden. 

Studien använder en kvantitativ ansats. En kvalitativ studie, som är alternativet, hade inte 

varit motiverbar då syftet med studien endast kan besvaras genom kvantitativa mätningar.  

 

3.8.2 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Det är viktigt med god validitet och reliabilitet i en studie med en kvantitativ ansats (Eriksson 

& Widersheim-Paul, 2008). Att studien har en god validitet innebär att studiens mätningar 

anses vara relevanta och det framgår vilken situation den är avsedd för och vilka den kan 
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implementeras på (Lundahl & Skärvad, 1999). Författarna anser att denna studie har en hög 

grad av validitet då urvalskriterier för datainsamling tydligt och systematiskt fastställs och 

används. Vidare är källor till datainsamling noga utvalda med syftet att data som författarna 

hämtar kan specificeras och isoleras. De tester och mätningar som utförs är enligt författarnas 

åsikt av relevans och mäter det de är avsedda att mäta.  

Att en studie har god reliabilitet innebär att studien inte ska påverkas av 

situationsbaserade faktorer såsom vem som utför studien eller under vilka omständigheter 

(Lundahl & Skärvad, 1999). Således skall studien vara replikerbar, det vill säga det ska gå att 

uppnå samma resultat och det ska inte finnas några slumpmässiga fel (Backman, 2008). 

Författarna presenterar löpande vilka antaganden som görs och hur teori, metoder, data samt 

resultat tolkas. Vidare förs kritiska resonemang och diskussioner kring samtliga val som ligger 

till grund för studien, för att på så sätt mitigera risk för slumpmässiga fel. Därmed anser 

författarna att denna studie har god reliabilitet. 

 

3.8.3 KÄLLKRITIK 

Insamlad data kommer framförallt från Yahoo Finance. Sidan i sin tur hämtar data från 

Morningstar. Morningstar är marknadsledande inom att tillhandahålla oberoende 

investeringsunderlag i Nordamerika, Europa, Australien och Asien (Morningstar, 2016). Data 

bedöms därmed av författarna uppfylla kraven för att anses ha reliabilitet. I övrigt används 

Börsdata till viss del. Via sidan kan information från aktiemarknaden hämtas med upp tills 10 

års historik. Denna sida används främst som screeningverktyg, för att sedan bekräfta 

information via Yahoo Finance. Även Nasdaq används för insamling av data och källan anses 

tillförlitlig.  

Gällande inkluderade artiklar för tidigare forskning är större delen av använda källor 

publicerade i renommerade tidsskrifter som exempelvis The Journal of Finance, Journal of 

Financial Economics och The Review of Economics and Statistics för att nämna några. 

Litteraturen som används är även en del av kurslitteraturen vid Lunds Universitet och anses 

därmed vara av tillräckligt god kvalitet. 

Författarna väljer att presentera en svensk magisteruppsats. Författarna är medvetna om 

att en uppsats inte nödvändigtvis håller samma vetenskapliga kvalitet som bör eftersträvas. 

Denna uppsats används huvudsakligen som referenspunkt i analys och inte som underlag till 

denna studie. 
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4 RESULTAT 

I kapitlet presenteras resultat av insamlad data samt tester som görs för 

att testa studiens hypoteser. Först redovisas den grundläggande data 

och sedan de tester som utförs för respektive hypotes. 

 

4.1 GRUNDLÄGGANDE DATA FÖR HYPOTES 1 

 

För Hypotes 1 utgår studien från ett totalt urval om 137 bolag i Sverige. Urvalet delas in i två 

olika grupper: 

 

1. Bolag som har utdelning under alla år, 2009-2015 (1) 

2. Bolag som har haft utdelning det innevarande året, 2009-2015 (2) 

 

Urval (1): I Sverige har 84 bolag haft utdelning under alla år, 2009-2015. 

Urval (2): Följande tabell presenterar hur många bolag som har haft utdelning det innevarande 

året, 2009-2015 i Sverige: 

  

Tabell 5 - Hypotes 1: Utdelning innevarande år 

Antal observationer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sverige 99 121 134 132 133 125 126 

(Källa: Författarna) 

 

Utifrån dessa data görs fyra tester. Det som skiljer sig mellan testerna är tillämpat urval och om 

stängningskurserna på avskiljningsdagen är justerade eller ojusterade. Testerna benämns 

hädanefter som följande: 

 

Hypotes 1 - Test urval (1) - Ojusterad stängningskurs 

Hypotes 1 - Test urval (1) - Justerad stängningskurs 

Hypotes 1 - Test urval (2) - Ojusterad stängningskurs 

Hypotes 1 - Test urval (2) - Justerad stängningskurs 
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4.2 REGRESSIONER  

 

I studien görs en regression för respektive år, vilket motsvarar totalt 28 regressioner. Varje 

urval består således av 14 regressioner. För att testa nollhypotesen för Hypotes 1 görs ett 

Walds-test. 

 

4.2.1 WALDS TEST 

För att testa Hypotes 1 görs ett Walds-test. Hypotes 1 lyder; 

 

! På den svenska marknaden uppgår DOR till 1 och införandet av ISK har inte resulterat 

i någon skillnad i hur aktiekursen rör sig på avskiljningsdagen 

 

där nollhypotesen definieras som β = 1. 

 

Följande tabell är en sammanställning av samtliga fyra tester där p-värde och värdet på 

lutningskoefficienten beta (DOR) framgår. 

 
Tabell 6 - Hypotes 1: Sammanställning Tester 

 
(Källa: Författarna) 

 

 

 

 

 

β : Beta-värde
P : P-värde

DOR (β) P DOR (β) P DOR (β) P DOR (β) P
1,0275 0,8597 1,1478 0,2985 0,8386 0,3575 0,9560 0,7850

1,1012 0,6555 1,2818 0,2118 1,2019 0,3004 1,1827 0,3212

0,8943 0,7323 0,8929 0,7187 0,8544 0,4975 0,8602 0,5038

0,9315 0,6418 0,7887 0,1266 0,7476 0,0494 0,6831 0,0110

0,5893 0,0022 0,5922 0,0018 0,6085 0,0029 0,6164 0,0025

0,808 0,2898 0,8588 0,4330 0,7812 0,1400 0,7652 0,1146

0,8618 0,4828 0,7839 0,2606 0,7921 0,2016 0,6875 0,04702015

2010

2011

2012

2013

2014

Test urval (1) - Ojusterad 
stängningskurs

Test urval (1) - Justerad 
stängningskurs 

Test urval (2) - Ojusterad 
stängningskurs 

Test urval (2) - Justerad 
stängningskurs 

2009
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Baserat på dessa värden, visar följande tabell när 𝐻!:𝛽 = 1 förkastas eller inte förkastas, 

beroende på vald signifikansnivå. 

 

Tabell 7 - Hypotes 1: Utfall för olika signifikansnivåer, Walds 

 
(Källa: Författarna) 

 

Nedan illustreras intervallskattning av DOR med 95 procent konfidensgrad för samtliga tester 

och år. En punktskattning träffar sällan helt rätt och det är därför bra att göra en 

intervallskattning där även standardavvikelse för medelvärden inkluderas (Körner & Wahlgren, 

2006). Se Tabell 15 i Bilaga 2 för underlag.  

 
Diagram 1 - Hypotes 1: Test urval 1, Ojusterad 

 
(Källa: Författarna) 

 

 

✓ : förkastas inte
✖ : förkastas

0,1% 1% 5% 0,1% 1% 5% 0,1% 1% 5% 0,1% 1% 5%
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ý ✓ ✓ ý
✓ ý ý ✓ ý ý ✓ ý ý ✓ ý ý
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ý2015

2014

Test urval (1) - Ojusterad 
stängningskurs 

Test urval (1) - Justerad 
stängningskurs 

Test urval (2) - Ojusterad 
stängningskurs 

Test urval (2) - Justerad 
stängningskurs 

2009

2010

2011

2012

2013

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DOR med 95 % konfidensintervall 
Test urval (1) - Ojusterad stängningskurs   
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Diagram 2 - Hypotes 1: Test urval 1, Justerad 

 
(Källa: Författarna) 

 

Diagram 3 - Hypotes 1: Test urval 2, Ojusterad 

 
(Källa: Författarna) 

 

 

 

 

 

 

0 
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0,6 
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DOR med 95 % konfidensintervall 
Test urval (1) - Justerad stängningskurs   

	

0 
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DOR med 95 % konfidensintervall 
Test urval (2) - Ojusterad stängningskurs   



31 
 

Diagram 4 - Hypotes 1: Test urval 2, Justerad 

 
(Källa: Författarna) 

 

För att visa vad DOR uppgår till för vald tidsperiod, samt beroende på vilket av de fyra testerna 

som gjorts, illustreras respektive år i följande diagram: 

 
Diagram 5 - Hypotes 1: DOR för alla tester 

 
(Källa: Författarna) 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

DOR med 95 % konfidensintervall 
Test urval (2) - Justerad stängningskurs   
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4.3 REGRESSIONSDIAGNOSTIK  

 

Följande del beskriver resultat av tester som görs på använda regressioner för Hypotes 1. För 

att regressionerna ska kunna vara tolkningsbara är det en förutsättning att förhållanden som 

beskrivs under 3.7.1 håller. Tabell 9, 11 och 13 i Bilaga 2 presenterar p-värde och t-statistika 

för samtliga tester. P-värde visar sannolikhet för att nollhypotesen förkastas och t-statistika 

visar avstånd av estimerad parameter från dess nominella värde.   

4.3.1 ICKE-LINJÄRITET BLAND FÖRKLARANDE VARIABEL 

Ramsey RESET test utgår från 𝐻!: Det råder inte icke-linjäritet bland förklarande variabler. 

För samtliga regressioner råder inte icke-linjäritet, vilket är önskvärt, bland de förklarande 

variablerna på som lägst 1 procent signifikansnivå. Som det framgår i Tabell 9-10 i Bilaga 2 så 

förkastas inte nollhypotesen på en signifikansnivå på 5 procent för åren 2009-2014. Däremot 

förkastas nollhypotesen år 2015 på 5 procents signifikansnivå men inte på 1 procents 

signifikansnivå. Författarna anser att det råder linjäritet bland de förklarande variablerna.  

 

4.3.2 HETEROSKEDASTICITET  

White-test utgår från nollhypotesen 𝐻!: Homoskedasticitet råder. För samtliga regressioner 

råder homoskedasticitet på en signifikansnivå om lägst 1 procent. Se Tabell 11-12, bilaga 2. 

 

4.3.3 NORMALFÖRDELNING BLAND FELTERMERNA  

Bera-Jarque testet utgår från nollhypotesen 𝐻!: Normalfördelning råder bland feltermerna. 

Flera av regressionerna visar p-värden som innebär att nollhypotesen förkastas. Se Tabell 13-

14, bilaga 2. 

Som nämnt tidigare, skulle en korrigering kunna göras för uteliggare. Enligt Dougherty 

(2011) är detta dock inte nödvändigt när urvalet är stort. Detta stöds bland annat av Brooks 

(2014) och den centrala gränsvärdessatsen.   

 

4.3.4 SAMMANFATTNING 

I avsnitt 3.6.1 presenteras Gauss-Markovs teorem gällande förutsättningar för OLS, där främst 

förutsättningarna 1-4 ska vara uppfyllda för att OLS ska vara effektiv. Dessa kriterier prövas i 
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nämnda testerna. Samtliga tester håller för modellkontroll förutom Bera-Jarque som testar för 

normalfördelning i feltermerna. Detta anses dock inte vara ett problem, baserat på tidigare 

motivering. 

 

4.4 GRUNDLÄGGANDE DATA FÖR HYPOTES 2 

 

För Hypotes 2 utgår studien från ett totalt urval om 137 bolag i Sverige och 22 bolag i 

Danmark. Urvalet delas sedan in i två olika kategorier: Bolag som har utdelning under alla år, 

2009-2015 (1) och Bolag som har haft utdelning det innevarande året (2). 

 

Urval (1): I Sverige har 84 bolag haft utdelning under alla år, 2009-2015 och i Danmark 9 

bolag.  

Urval (2): Tabell 2 presenterar hur många bolag som har haft utdelning det innevarande året, 

2009-2015: 

 

Tabell 2 - Hypotes 2: Utdelning innevarande år 

Antal observationer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sverige 99 121 134 132 133 125 126 

Danmark 14 16 21 18 20 20 21 

(Källa: Författarna) 

 

Utifrån dessa data görs fyra tester. Det som skiljer sig mellan testerna är tillämpat urval och om 

direktavkastningen eller utdelningen i absoluta belopp undersöks. Testerna benämns hädanefter 

som följande: 

 

Hypotes 2 - Test urval (1) - Utdelning i absoluta belopp, Alla år 

Hypotes 2 - Test urval (1) - Direktavkastning, Alla år 

Hypotes 2 - Test urval (2) - Utdelning i absoluta belopp, Innevarande år 

Hypotes 2 - Test urval (2) - Direktavkastning, Innevarande år 

 

 

Vald metod för Hypotes 2 är DiD. Till respektive test anges värden beräknade genom DiD, 

samt tillhörande diagram som illustrerar utfallet av DiD. Om trenderna inom Sverige och 
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Danmark är parallella före behandlingen är det, som tidigare nämnt, rimligt att anta att dessa 

trender fortsatt är parallella utan införandet av ISK. Med anledning av detta antagande plottas 

en förväntad utveckling i Sverige parallellt med Danmarks faktiska utveckling, se Diagram 6, 

7, 8 och 9. 

 

4.4.1 HYPOTES 2 - TEST URVAL (1) - UTDELNING ABSOLUTA BELOPP 

Sett till utdelningen i absoluta belopp har detta ökat med 46,8 procent i Danmark från första 

perioden (2009-2011) till andra perioden (2013-2015). I Sverige är motsvarande siffra en 

ökning med 17,1 procent.  

 

Diagram 6 - Hypotes 2: DiD Urval 1, utdelning alla år 

 
(Källa: Författarna) 

 

 

 

 



35 
 

4.4.2 HYPOTES 2 - TEST URVAL (1) - DIREKTAVKASTNING 

Sett till direktavkastningen har detta ökat med 2,2 procent i Danmark från första perioden 

(2009-2011) till andra perioden (2013-2015). I Sverige är motsvarande siffra en minskning 

med 11,7 procent.  

 

Diagram 7 - Hypotes 2: DiD Urval 1, direktavkastning alla år 

 
(Källa: Författarna) 
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4.4.3 HYPOTES 2 - TEST URVAL (2) - UTDELNING I ABSOLUTA BELOPP 

Sett till utdelningen i absoluta belopp har detta ökat med 25,2 procent i Danmark från första 

perioden (2009-2011) till andra perioden (2013-2015). I Sverige är motsvarande siffra en 

ökning med 21,2 procent.  

 

Diagram 8 - Hypotes 2: DiD Urval 2, utdelning innevarande år 

 

(Källa: Författarna) 
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4.4.4 HYPOTES 2 - TEST URVAL (2) - DIREKTAVKASTNING 

Sett till direktavkastningen har detta minskat med 9,0 procent i Danmark från första perioden 

(2009-2011) till andra perioden (2013-2015). I Sverige är motsvarande siffra en minskning 

med 9,4 procent.  

 

Diagram 9 - Hypotes 2: DiD Urval 2, direktavkastning innevarande år 

 
(Källa: Författarna) 
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4.5 SAMMANFATTNING AV TESTER HYPOTES 2 

 

Sett till utdelningen i absoluta belopp har denna ökat i Sverige sedan införandet av ISK. Dock 

har ökningen antingen varit lägre än Danmark eller som mest i linje, beroende på urval. Sett till 

direktavkastningen i Sverige efter införandet av ISK har denna minskat jämfört med Danmark, 

vilket gäller båda urval.  

  

Tabell 8 - Hypotes 2: Sammanfattning Tester  

 
(Källa: Författarna) 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlad 
(Sverige, SEK)

Obehandlad 
(Danmark, DKK)

Behandlad 
(Sverige)

Obehandlad 
(Danmark)

3,2 77,9 3,4% 1,7%
3,7 114,4 3,0% 1,8%

17,1% 46,8% -11,7% 2,2%

Behandlad 
(Sverige, SEK)

Obehandlad 
(Danmark, DKK)

Behandlad 
(Sverige)

Obehandlad 
(Danmark)

3,0 47,7 3,3% 2,3%
3,7 59,7 3,0% 2,1%

21,2% 25,2% -9,4% -9,0%

Urval (1) - Utdelning, alla år, 
absoluta belopp

Efter behandling
Förändring (%)

Urval (1) - Direktavkastning, 
alla år 

Före behandling

Urval (2) - Utdelning, 
innevarande år, absoluta belopp

Test urval (2) - 
Direktavkastning, innevarande 

Efter behandling
Förändring (%)

Före behandling
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5 ANALYS 

I denna del av studien kommer resultaten från empirin att analyseras 

och förklaras med hjälp av presenterad teori samt tidigare forskning. 

Detta görs för studiens båda hypoteser. 

 

5.1 UPPGÅR DOR TILL 1 PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN OCH HAR 

INFÖRANDET AV ISK RESULTERAT I NÅGON SKILLNAD I HUR 

AKTIEKURSEN RÖR SIG PÅ AVSKILJNINGSDAGEN?  

 

I studien av Campbell och Beranek (1955) menar författarna att det är allmänt känt att 

aktiepriset på avskiljningsdagen ska falla med ett belopp som ungefär motsvarar utdelningen. 

Samma författare kommer även fram till att det genomsnittliga prisfallet på avskiljningsdagen 

tenderar att vara ungefär 90 procent av utdelningen. Även Elton och Gruber (1970) kommer 

fram till att aktiekursens fall relativt utdelningen på avskiljningsdagen är mindre än 1, vilket 

stödjer resultaten av Campbell och Beranek (1955). I en studie av Bali och Hite (1996) hävdar 

författarna att aktiekurserna endast faller med 70 procent av det belopp som delas ut, på grund 

av effekterna från skatteskillnader och transaktionskostnader. I studien av Bell och Jenkinson 

(2002) observerar författarna en genomsnittlig DOR på 0,84 och 1,16 före skattereformen i 

Storbritannien, beroende på stickprov och mätperiod. Efter skattereformen kan de visa att 

DOR, för viss urvalsgrupp, minskar med 18 till 28 procent. Således verkar det finnas olika 

empiriska resultat för hur aktiekursen faller på avskiljningsdagen. 

 

5.1.1 ANALYS AV RESULTATEN FÖR HYPOTES 1 

Till skillnad från tidigare studier, exempelvis av Bell och Jenkinson (2002), kategoriserar inte 

denna studie urvalet av bolag baserat på nivå av direktavkastning. Urvalet baseras på två (2) 

grunder:  

 

1. Bolag som har haft utdelning alla år under perioden 2009-2015. 

2. Bolag som har haft utdelning det innevarande året, 2009-2015. 
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För åren 2009-2011 uppgår DOR i snitt till 0,96, vilket är nära nivån som Campbell och 

Beranek (1955) presenterar i sin studie. År 2012, året då ISK implementeras, uppgår DOR i 

snitt till 0,79 vilket därmed är lägre än för perioden 2009-2011. En DOR på 0,79 är även i linje 

med vad Bali och Hite (1996) presenterar i sin studie. En tydligt lägre DOR jämfört med 2009-

2011 anser författarna till denna studie tyder på att implementering av ISK har haft en effekt 

redan under 2012. För 2013 är DOR i snitt 0,60 och aktiekurserna faller därmed ännu mindre i 

relation till utdelningen. Reduceringen i DOR är som störst under 2013 och är således det år 

som är närmast i linje med Berggren (2006) som observerar en DOR på 0,46. Berggren (ibid.) 

drar slutsatsen att ett prisfall på avskiljningsdagen som är mindre än 1 inte kan förklaras av 

skattestrukturen, och att detta är en anomali som man bara får acceptera. Varför 2013 får en 

större effekt jämfört med 2012 kan bero på att ISK som kontotyp blivit mer utbrett bland 

investerare. Berggren (ibid.) identifierar positiv korrelation mellan direktavkastning och 

prisfall på avskiljningsdagen, och drar vidare slutsatsen att ett skattedrivet klientel inte kan 

existera i det undersökta landet. Slutsatsen motsägs till viss del av vad som påvisas i denna 

studie. Skattereformen ISK verkar ha påverkat DOR och aktiekurser tenderar att falla mindre 

efter att gynnsamma skatteförändringar nått investerare. 

För 2014 och 2015 kan man observera att aktiekursers fall på avskiljningsdagen ökar. 

För 2014 uppgår i snitt DOR till 0,80 och för 2015 till 0,78. Det kan tolkas som att den svenska 

marknaden under 2014 och 2015 rör sig tillbaka mot nivåer observerade 2009-2011. Detta 

förbryllar författarna då antal registrerade ISK i stort sett dubblerats på årsbasis sedan 

införandet 2012. År 2012 uppgår DOR som nämnt i snitt till 0,79 och sjunker till 0,60 år 2013, 

något som skulle kunna förklaras av sambandet att antalet ISK har ökat. Antalet ISK fortsätter 

sedan öka 2014 och 2015, vilket utifrån tidigare nämnt samband kan leda till en förväntan om 

att DOR ska fortsätta sjunka även för 2014 och 2015, eller åtminstone ligga på oförändrad 

nivå. Som presenterat är detta inte fallet, utan DOR för 2014 och 2015 rör sig närmare nivån 

observerad 2009-2011, trots att antalet ISK ökar under dessa år.  

 

Om DOR uppgår till 1, ska en rationell investerare vara indifferent mellan att sälja en aktie före 

eller på avskiljningsdagen. Baserat på resultaten i denna studie bör en investerare i Sverige 

mellan 2009 och 2015 inte varit indifferent, utan föredragit att sälja på avskiljningsdagen. Då 

skulle denne erhålla hela utdelningen, men kan sälja till ett pris som inte är reducerat med hela 

utdelningen. Bortsett från transaktionskostnader bör denna strategi ha föredragits för alla 

observerade år i denna studie, främst åren 2012-2015, då DOR i snitt rör sig som längst från 1 

(mellan 0,60 och 0,80). Oavsett om en investerare har ett VP-konto där skatten är 30 procent 
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eller ett ISK där beskattningen är avsevärt mycket lägre, är strategin att sälja på 

avskiljningsdagen mer gynnsam för båda kontotyper. Skillnaden är att en ISK-ägare tjänar mer 

på affären än en ägare av ett VP-konto på grund av relativa skattefördelar mellan kontotyperna. 

Det är först när DOR överstiger 1 som det för båda kontotyper blir mer gynnsamt att sälja 

dagen före avskiljningsdagen.  

Att på den svenska marknaden utlysa strategin att sälja på avskiljningsdagen som best 

practice, baserat på teorin om DOR, kan dock till viss del kritiseras. Anta att en ägare av ett 

VP-konto har byggt upp en större vinst som denne inte önskar realisera för att då tvingas betala 

vinstskatt. En sådan investerare kan tänkas vara ovillig att sälja på avskiljningsdagen, även om 

detta utifrån observerade DOR för åren 2009-2015 hade varit en gynnsam strategi. Istället kan 

det tänkas att investeraren inte säljer utan nöjer sig med att erhålla utdelning. Ett minskat 

säljtryck på avskiljningsdagen borde således leda till att aktiekurser inte faller i lika stor 

utsträckning, vilket i sin tur bidrar till att DOR blir lägre än 1, vilket också observerats. Utöver 

effekter av transaktionskostnader och tick-storlek som Bali och Hite (1996) nämner, kan detta 

beteende också tänkas vara en bidragande faktor till varför flera observerade år i den här 

studien visar en DOR som är signifikant lägre än 1. I en värld där endast ISK hade existerat, 

där inte samma förutsättning gällande realisering av vinst råder, kan det tänkas att DOR som 

modell hade fungerat bättre då inga skatteskäl skulle hindra investerare från att agera utifrån 

modellen.  

Resultatet i studien av Bell och Jenkinson (2002) visar att DOR är närmare 1 före 

skattereformen och längre från 1 efter. I denna studie verkar det som att den svenska 

marknaden har reagerat på införandet av ISK på ett liknande sätt. Författarna tolkar detta som 

att införandet av ISK kan ha haft en effekt på hur aktiekurser rör sig på avskiljningsdagen i 

Sverige.  

5.2 HAR UTDELNINGSNIVÅN I SVERIGE  

ÖKAT TILL FÖLJD AV INFÖRANDET AV ISK? 

 

Baker och Wurgler (2004) drar slutsatsen att bolag tenderar att anpassa sin utdelningsnivå 

utifrån vad investerare efterfrågar. Om investerare efterfrågar utdelningar, tenderar bolagen att 

tillgodose detta behov genom att dela ut. Tvärtom, ifall investerare inte efterfrågar utdelningar, 

tenderar bolagen att inte dela ut. Som en följd av introducering av ISK, som erbjuder 

förmånligare beskattning av utdelningar för privata investerare, kan bolag ha ökat 

utdelningsnivåer? 
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5.2.1 ANALYS AV RESULTATEN FÖR HYPOTES 2 - URVAL 1 

Sett till utdelningen i absoluta belopp har denna från första perioden (2009-2011) till andra 

perioden (2013-2015) ökat med 46,8 procent i Danmark. Om ISK inte hade införts i Sverige 

skulle det utifrån DiD förväntas ske även i Sverige. Med införandet av ISK skulle det kunna 

förväntas att utdelningsnivån i absoluta belopp faktiskt kan ha ökat i en högre takt än 46,8 

procent, på grund av nya skattefördelar för investerare. Resultatet visar dock inte det 

förväntade, då utdelningsnivån i Sverige endast har ökat med 17,1 procent från första perioden 

(2009-2011) till andra perioden (2013-2015). Om än en ökning, är den fortfarande avsevärt 

lägre än ökningen i Danmark, trots införandet av ISK i Sverige.  

Sett till direktavkastning i Danmark har denna ökat med 2,2 procent från första perioden 

(2009-2011) till andra perioden (2013-2015). I Sverige observeras en minskning med 11,7 

procent. Det kan tolkas som att ISK inte har haft en effekt på bolagens utdelningsnivå. Viktigt 

att notera gällande direktavkastningen som mått, är att denna innehåller både utdelning och 

aktiekurs före avskiljningsdagen. Då utdelningen vanligen kommuniceras via 

bokslutskommunikén som i sin tur publiceras en viss tid före avskiljningsdagen, brukar oftast 

inte utdelningen förändras fram till avskiljningsdagen. Däremot, gällande aktiekursen, kan 

denna komma att påverkas från tidpunkten då utdelningen annonseras, tills dagen före 

avskiljningsdagen. Skulle exempelvis en aktiekurs stiga kraftigt, medan utdelningen är på 

samma nivå som tidigare kommunicerats, kommer det resultera i en låg direktavkastning. I de 

fall där aktiekurser stigit mer i Sverige än Danmark, kan detta vara en möjlig förklaring till 

varför direktavkastningen har sjunkit i Sverige efter införandet av ISK. Om än orealistiskt, 

hade en miljö med stillastående aktiekurser under vald tidsperiod inneburit att 

direktavkastningen som mått varit mer tillförlitligt. 

 

5.2.2 ANALYS AV RESULTATEN HYPOTES 2 - URVAL 2  

Sett till utdelningen i absoluta belopp har denna ökat med 25,2 procent i Danmark från första 

perioden (2009-2011) till andra perioden (2013-2015). I Sverige är motsvarande en ökning 

med 21,2 procent. Förändringen är snarlik, vilket leder till tolkningen att ISK inte i någon 

ytterligare utsträckning påverkat utdelningsnivån i Sverige. 

Sett till direktavkastningen har denna minskat med 9 procent i Danmark från första 

perioden (2009-2011) till andra perioden (2013-2015). I Sverige har förändringen varit en 

minskning med 9,4 procent, vilket således är relativt i linje med Danmark. Sett till 
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direktavkastningen verkar således inte ISK haft förväntad effekt på den svenska marknaden. 

Som nämnt i 5.2.1 gällande direktavkastning, kan andra faktorer påverka. 

 

5.2.3 SAMMANFATTNING FÖR HYPOTES 2 - BÅDA URVALEN 

Sett till utdelningen i absoluta belopp har denna ökat i Sverige sedan införandet av ISK. Dock 

har ökningen antingen varit lägre än Danmark eller som mest i linje, beroende på urval. Det 

kan tolkas som att ISK inte har haft en påverkan på bolagens valda utdelningsnivå, där en 

förväntan fanns att utdelningsnivån skulle öka.   

Sett till direktavkastningen i Sverige efter införandet av ISK har denna minskat mer 

jämfört med Danmark, vilket gäller båda urvalen. ISK verkar således även här inte haft en 

effekt. Som nämnt kan det dock finnas nackdelar med att tillämpa direktavkastningen som 

mått.   
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6 SLUTSATS 

Följande avsnitt presenterar författarnas egna slutsatser med grund i 

insamlad data och redovisade resultat. Utifrån presenterat resultat och 

analys drar författarna sina slutsatser med stöd i valda teorier. 

 

Syftet med denna studie är att på den svenska aktiemarknaden undersöka om 

implementeringen av ISK har påverkat aktiekursers rörelser för utdelande aktier på 

avskiljningsdagen, samt vad DOR uppgår till perioder före och efter. Dessutom ämnar 

författarna undersöka om utdelningsnivån i Sverige har ökat till följd av införandet av ISK. 

Som presenterat uppgår DOR i snitt till 0,96 under åren 2009-2011 innan ISK 

implementerades. Denna nivå kvarstår inte efter att ISK har införts då DOR istället uppgår till 

nivåer mellan 0,6 och 0,8. Resultatet visar att DOR är närmare 1 före ISK introduceras på 

marknaden och längre från 1 efter, vilket är i linje med tidigare forskning. Baserat på dessa 

resultat dras slutsatsen att implementeringen av ISK, på den svenska aktiemarknaden, har 

påverkat aktiekursers rörelser för utdelande aktier på avskiljningsdagen.   

Att DOR är mindre än 1 resulterar även i slutsatsen att för båda kontotyperna, VP-konto 

och ISK, är det en gynnsam strategi att sälja utdelande aktier på avskiljningsdagen. Då erhålls 

utdelningen, samtidigt som aktiekursen inte faller med motsvarande belopp. Med detta sagt, 

allt annat lika, så gynnas investerare med ISK mest. Utifrån detta anser vi att en enkel strategi 

för en investerare hade varit att via ett ISK köpa utdelningsaktier dagen före avskiljningsdagen 

och sedan sälja dessa på avskiljningsdagen. Troligen är denna strategi även gynnsam via en 

KF, då förutsättningarna är tillräckligt lika ett ISK. Dock skiljer sig avgifter och dylikt mellan 

olika KF, vilket gör att exakta utfall av strategin kan skilja sig mellan olika försäkringar. 

 

Resultatet avseende om utdelningsnivån har ökat i Sverige sedan införandet av ISK, visar olika 

resultat. Beroende på val av mätvariabel (direktavkastning eller utdelning i absoluta belopp) 

samt urval, erhålls olika resultat. Dock, oavsett mätvariabel och urval, kan vi inte dra slutsatsen 

att utdelningsnivån har ökat i Sverige till följd av införandet av ISK. Vi kan därmed i Sverige 

inte se några tecken på vad Baker och Wurgler (2004) benämner som Catering Theory of 

Dividends. Slutsatsen kan leda vidare till diskussionen att privata investerare är en för liten 

grupp för att bolag ska vara benägna att ändra sin utdelningsnivå.  
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Det är i författarnas uppfattning att det inte finns någon liknande studie som har utförts 

på den svenska marknaden. Författarna anser att denna studies upptäckter utgör ett värdefullt 

kunskapstillägg inom forskningsområdet. 

 

 

6.1 DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

I följande avsnitt redogör författarna kring förslag för vidare forskning. 

 

Före denna studie har tidigare forskning i ämnet gjorts för andra länder än Sverige, med andra 

förutsättningar för beskattning av kapitalvinst och utdelning. Eftersom författarna av denna 

studie har begränsat med tid görs ett antal avgränsningar och en begränsad mängd data samlas 

in. Författarna anser att ytterligare forskning inom ämnet hade varit intressant, och nedan följer 

förslag på kompletterande delar att inkludera i en framtida fortsättningsstudie.  

 

6.1.1 JUSTERAT BETA 

 

Författarna antar att inkluderade bolag i Sverige har ett betavärde på 1, vilket är i linje med 

Damodaran (2012) då de flesta bolag tenderar att närma sig detta över tid. För vidare studier 

skulle exakta beräkningar av betavärden istället kunna göras för respektive bolag. 

 

6.1.2 VAL AV ANNAT LAND ÄN DANMARK FÖR HYPOTES 2 

 

Danmark har en betydligt mindre aktiemarknad än Sverige. I vidare studier skulle Danmark 

kunna kompletteras med andra nordiska länder så som Norge och Finland. Alternativt skulle en 

jämförelse kunna göras mellan Sverige och något helt annat land, exempelvis Tyskland, för att 

då kunna jämföra med en större aktiemarknad. Författarna har dock ingen kännedom om 

skattemiljön i dessa andra länder, något som först måste undersökas.  
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6.1.3 VAL AV TIDSPERIOD 

 

Åren som observeras i denna studie sträcker sig mellan 2009-2015. I vidare forskning vore det 

intressant att se vad DOR uppgår till under 2016 och framåt. 
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BILAGOR 

 
BILAGA 1 - RÄKNEEXEMPEL 

 

Via ett ISK ligger en schablonintäkt till grund för beskattningen.  

 

Schablonintäkten beräknas enligt: 

Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november föregående år, 

plus 0,75 procentenheter. 

 

Kapitalunderlaget beräknas enligt följande: 

 Kapitalunderlag = summan av: 

 + ¼ av marknadsvärdet på tillgångarna i ISK per den 1 januari 

 + ¼ av marknadsvärdet på tillgångarna i ISK per den 1 april 

 + ¼ av marknadsvärdet på tillgångarna i ISK per den 1 juli 

 + ¼ av marknadsvärdet på tillgångarna i ISK per den 1 oktober 

 + samtliga under året insatta kontanta medel 

 + överföringar till ISK av investeringstillgångar under året 

 

Den 30 november 2015 var statslåneräntan 0,65 procent (Riksgälden, 2015). Det innebär att 

endast 1,4 procent (0,65 procent + 0,75 procent) av kapitalunderlaget ska beskattas, det vill 

säga att innehavaren av ett ISK betalar 30 procent skatt på 1,4 procent av sitt kapitalunderlag. 

Detta kan jämföras med exempelvis en innehavare av ett VP-konto som skattar 30 procent när 

vinster realiserats. Skillnader finns dock i när beskattningen sker. För ett VP-konto betalar 

innehavaren skatt först när en vinst realiseras. För ett ISK sker beskattningen årligen, oavsett 

om något realiserats eller ej.  Gällande utdelningar sker beskattningen för båda kontotyper 

under innevarande år. Innehavaren av ett VP-konto beskattas med 30 procent på utdelningen 

vid utdelningstillfället. För ett ISK inkluderas utdelningen till årets kapitalunderlag och 

beskattas enligt ovanstående princip. 

  

Ett räkneexempel mellan VP-konto och ISK för utdelning 

Anta att en investerare har ett VP-konto och en annan investerare har ett ISK. Båda äger en (1) 

aktie och har handlat denna före avskiljningsdagen. För enkelhetens skull exkluderas i detta 
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exempel värdet av aktien och insatta kontanta medel. Endast värdet av själva utdelningen 

inkluderas, där denna antas uppgå till 10 kr per aktie. Båda investerare kommer därmed få 10 

kr i utdelning. För innehavaren av ett VP-konto kommer detta beskattas med 30 procent och 

kommer därmed behålla 7 kr. För innehavaren av ett ISK så spelar den slutliga skatten till stor 

del roll på när utdelningen kommer, samt om beloppet behålls på kontot resten av året eller 

plockas ut tidigare. I detta exempel antar vi att utdelningen kommer den 1 april och sedan hålls 

på kontot tills årsskiftet. Det innebär först och främst att kapitalunderlaget beräknas följande: 

 

 Kapitalunderlag = summan av: 

 + ¼ av marknadsvärdet på tillgångarna i ISK per den 1 januari = 0 

 + ¼ av marknadsvärdet på tillgångarna i ISK per den 1 april = 2,5 

 + ¼ av marknadsvärdet på tillgångarna i ISK per den 1 juli = 2,5 

 + ¼ av marknadsvärdet på tillgångarna i ISK per den 1 oktober = 2,5 

 + samtliga under året insatta kontanta medel = 0 

 + överföringar till ISK av investeringstillgångar under året = 0 

 = Kapitalunderlag = 7,5 kr. 

 

Som nämnt exkluderas värdet av aktien och insatta kontanta medel. Några överföringar av 

investeringstillgångar till ISK antas även ej ha skett.  

 

Skatten blir då 7,5 kr * (0,65 procent + 0,75 procent) * 30 procent = cirka 3 öre. 

 

Resultatet av detta exempel är alltså att innehavaren av ett VP-konto betalar 3 kr i skatt och 

behåller 7 kr, medan innehavaren av ett ISK betalar 3 öre i skatt och behåller 9,97 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

BILAGA 2 - REGRESSIONSDIAGNOSTIK 

 

Tabell 9 - Hypotes 1: Regressionsdiagnostik, Ramsey Reset 

 
(Källa: Författarna) 

 

Tabell 10 - Hypotes 1: Utfall för olika signifikansnivåer, Ramsey Reset 

 
(Källa: Författarna) 

 

Tabell 11 - Hypotes 1: Regressionsdiagnostik, White 

 
(Källa: Författarna) 

 

t : t-statistic
P : P-värde

t P t P t P t P
0,1037 0,9176 0,0812 0,9355 0,4872 0,6272 0,8356 0,4055

0,5684 0,5714 0,6419 0,5228 0,0375 0,9701 0,3120 0,7556

0,3324 0,7405 0,3803 0,7047 0,1378 0,8906 0,1372 0,8911

0,0562 0,9553 0,7336 0,4654 0,7588 0,4494 0,8861 0,3772

0,4475 0,6557 0,7113 0,4790 0,8854 0,3776 0,6887 0,4923

1,5485 0,1255 1,5466 0,1259 2,1510 0,9701 2,2671 0,0251

2,0240 0,0463 1,4480 0,1515 1,3151 0,1909 0,5235 0,6015

Test urval (2) - Justerad 
stängningskurs 

2009

2010

2011

2012

Test urval (1) - Ojusterad 
stängningskurs

Test urval (1) - Justerad 
stängningskurs 

Test urval (2) - Ojusterad 
stängningskurs 

2013

2014

2015

✓ : förkastas inte
✖ : förkastas

0,1% 1% 5% 0,1% 1% 5% 0,1% 1% 5% 0,1% 1% 5%
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ý ✓ ✓ ý
✓ ✓ ý ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2012

2009

2015

2013

2014

Test urval (1) -        
Ojusterad 

Test urval (1) -     
Justerad stängningskurs 

Test urval (2) -   
Ojusterad 

Test urval (2) -     
Justerad stängningskurs 

2010

2011

t : t-statistic
P : P-värde

t P t P t P t P
1,0492 0,3550 0,9607 0,3299 0,2454 0,7829 2,8743 0,0932

0,5745 0,5653 0,0809 0,7768 0,2872 0,7509 3,7183 0,0562

0,3338 0,7172 0,3187 0,5740 0,3038 0,7385 0,2345 0,6290

1,1299 0,3282 0,1129 0,7378 3,1643 0,0455 0,0003 0,9856

3,3589 0,0397 5,2497 0,0245 0,5095 0,6020 1,0852 0,2994

0,8730 0,4216 1,5081 0,2230 0,4313 0,6505 1,0057 0,3179

0,2472 0,7816 0,1109 0,7400 0,6529 0,5223 1,7051 0,1940

Test urval (1) - Ojusterad 
stängningskurs

Test urval (1) - Justerad 
stängningskurs 

Test urval (2) - Ojusterad 
stängningskurs 

Test urval (2) - Justerad 
stängningskurs 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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Tabell 12 - Hypotes 1: Utfall för olika signifikansnivåer, White 

 
(Källa: Författarna) 

 

Tabell 13 - Hypotes 1: Regressionsdiagnostik, Bera-Jarque 

 
(Källa: Författarna) 

 

Tabell 14 - Hypotes 1: Utfall för olika signifikansnivåer, Bera-Jarque 

 
(Källa: Författarna) 

 

 

 

✓ : förkastas inte
✖ : förkastas

0,1% 1% 5% 0,1% 1% 5% 0,1% 1% 5% 0,1% 1% 5%
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ý ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ý ✓ ✓ ý ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2009

2010

Test urval (1) -        
Ojusterad 

Test urval (1) -     
Justerad stängningskurs 

Test urval (2) -   
Ojusterad 

Test urval (2) -     
Justerad stängningskurs 

2011

2012

2013

2014

2015

t : t-statistic
P : P-värde

t P t P t P t P
13,5652 0,0011 3,2991 0,1921 71,3264 0,0000 57,2256 0,0000

3,6333 0,1626 6,0251 0,0492 2,0490 0,3590 3,1654 0,2054

2352,5400 0,0000 2695,1810 0,0000 2808,8800 0,0000 2865,7100 0,0000

11,7542 0,0028 12,9749 0,0015 14,9736 0,0006 15,4330 0,0004

1,9689 0,3736 1,8148 0,4036 61,4828 0,0000 94,6454 0,0000

104,4627 0,0000 122,3554 0,0000 80,5619 0,0000 87,7268 0,0000

142,5667 0,0000 270,7364 0,0000 113,7579 0,0000 241,1496 0,0000

Test urval (1) - Ojusterad 
stängningskurs

Test urval (1) - Justerad 
stängningskurs 

Test urval (2) - Ojusterad 
stängningskurs 

Test urval (2) - Justerad 
stängningskurs 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

✓ : förkastas inte
✖ : förkastas

0,1% 1% 5% 0,1% 1% 5% 0,1% 1% 5% 0,1% 1% 5%
✓ ý ý ✓ ✓ ✓ ý ý ý ý ý ý
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ý ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý
✓ ý ý ✓ ý ý ý ý ý ý ý ý
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ý ý ý ý ý ý
ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý
ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý

2009

2010

Test urval (1) -        
Ojusterad 

Test urval (1) -     
Justerad stängningskurs 

Test urval (2) -   
Ojusterad 

Test urval (2) -     
Justerad stängningskurs 

2011

2012

2013

2014

2015
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Tabell 15 - Hypotes 1: DOR och konfidensintervall 

 
(Källa: Författarna) 

 

β : Beta-värde
σ : Standardavvikelse

DOR (β) σ β+(1,9654σ) β-(1,9654σ) DOR (β) σ β+(1,9654σ) β+(-1,9654σ)
1,0275 0,1550 1,3321 0,7229 1,1478 0,1413 1,4255 0,8701

1,1012 0,2259 1,5452 0,6572 1,2818 0,2239 1,7219 0,8417

0,8943 0,3081 1,4998 0,2888 0,8929 0,2963 1,4752 0,3106

0,9315 0,1467 1,2198 0,6432 0,7887 0,1369 1,0578 0,5196

0,5893 0,1299 0,8446 0,3340 0,5922 0,1263 0,8404 0,3440

0,808 0,1802 1,1622 0,4538 0,8588 0,1792 1,2110 0,5066

0,8618 0,1960 1,2470 0,4766 0,7839 0,1908 1,1589 0,4089

β : Beta-värde
σ : Standardavvikelse

DOR (β) σ β+(1,9654σ) β+(-1,9654σ) DOR (β) σ β+(1,9654σ) β+(-1,9654σ)
0,8386 0,1746 1,1818 0,4954 0,9560 0,1606 1,2716 0,6404

1,2019 0,1941 1,5834 0,8204 1,1827 0,1834 1,5432 0,8222

0,8544 0,214 1,2750 0,4338 0,8602 0,2085 1,2700 0,4504

0,7476 0,1272 0,9976 0,4976 0,6831 0,1228 0,9245 0,4417

0,6085 0,1289 0,8618 0,3552 0,6164 0,1246 0,8613 0,3715

0,7812 0,1473 1,0707 0,4917 0,7652 0,1478 1,0557 0,4747

0,7921 0,1620 1,1105 0,4737 0,6875 0,1557 0,9935 0,3815

Test urval (1) - Ojusterad stängningskurs 

Test urval (2) - Ojusterad stängningskurs 

Test urval (1) - Justerad stängningskurs 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Test urval (2) - Justerad stängningskurs 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015


