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SAMMANFATTNING 
 
Att ha ett sparande är ett kännetecken för en god och disciplinerad privatekonomi, där 
individen ger sig själv möjlighet att bestämma över hur och när den vill använda sina pengar. 
Aktier är den sparform som historiskt sett har resulterat i högst avkastning, men det är även en 
sparform som är förknippad med hög risk och volatilitet. Den historiskt överlägsna 
avkastningen har resulterat i att aktieandelen i den svenska befolkningens sparande har ökat 
avsevärt och idag uppskattas det att cirka 80 procent av det svenska folket, direkt eller 
indirekt, sparar i aktier. Det stora intresset för aktier har medfört att en akties avkastning är ett 
utav de mest frekvent förekommande områdena för studier inom ämnet finansiering.  
 
Intresset kring en akties avkastning grundar sig bland annat i teorin om den effektiva 
markandshypotesen. Enligt teorin om den effektiva marknadshypotesen så ska all tillgänglig 
och relevant information om ett företag avspeglas i kursen på den finansiella tillgången. Ny 
kurspåverkande information ska snabbt och korrekt inkorporeras i priset på ett värdepapper, 
vilket i princip betyder att det inte ska gå att läsa informationen i tidningen dagen efter och då 
agera på den och tjäna pengar. Om detta stämmer så skulle det vara omöjligt att göra 
systematiska övervinster genom att analysera historiska aktiekurser och publicerad 
information om ett börsföretag. 
 
Huvudsyftet med vår uppsats är att bidra med ytterliggare forskning kring huruvida 
aktiemarknaden är effektiv enligt den halvstarka graden. Detta gör vi genom att undersöka om 
det går att påträffa en signifikant onormal avkastning innan och/eller efter offentliggörandet 
av en förändring av ett företags ordinarie utdelning. Som en del av denna studie så har vi även 
som syfte att säkerställa om det går att påträffa en signifikant onormal avkastning den dagen 
då förändring av företagets ordinarie utdelning offentliggjordes.  
 
Uppsatsens struktur kännetecknas av att det är en förklarande studie som vi har angripit med 
en deduktiv ansats och där datainsamlingen till stor del har skett genom att nyttja den 
kvantitativa metoden. Att valet föll på ovanstående metoder beror på att de överensstämmer 
med vårt syfte och förenklar besvarandet av vår problemställning. Vi efterforskar sambandet 
mellan en förändring i den ordinarie utdelningen och aktiekursens riktning. Tonvikten ligger 
således i att analysera den specifika ekonomiska händelsen med hjälp av statistiska metoder, 
där huvudmålet är att ägna oss åt hypotesprövning genom att utgå från den befintliga teorin. 
Därefter är målet att kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser och således antingen 
acceptera eller förkasta våra hypoteser på olika signifikansnivåer. Dessa slutsatser kommer 
slutligen att presenteras med hjälp av diagram och tabeller. 
 
De teorier vi har utgått från i uppsatsen består av teorin om den effektiva marknadshypotesen 
och teorin om vilken effekt en förändring av ett företags ordinarie utdelning har på 
aktiekursen. Vi kommer även att gå igenom en del finansiell och statistisk teori för att läsaren 
i så hög grad som möjlig ska kunna tillgodose sig innehållet i uppsatsen. 
 
Efter att vi har analyserat de empiriska resultaten kan vi dra slutsatsen att en förändring av ett 
företags ordinarie utdelning ger upphov till en signifikant onormal avkastning i samband med 
offentliggörandet. Vidare kan vi konstatera att våra resultat tyder på att Stockholmsbörsen är 
effektiv enligt den halvstarka graden vid offentliggörandet av denna kurspåverkande händelse. 
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1. INLEDNING 
 
I det inledande kapitlet kommer vi att presentera en bakgrund till vårt ämnesval. Vi kommer 
även att föra en diskussion kring vårt valda problem och detta resonemang kommer att 
utmynna i en problemformulering, ett syfte och i en avgränsning.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Att ha ett sparande är ett kännetecken för en god och disciplinerad privatekonomi, där 
individen ger sig själv möjlighet att bestämma över hur och när den vill använda sina pengar. 
Målet med sitt sparande, tidsaspekten och vilken risk individen är beredd att ta är alla av stor 
betydelse för vilken sparform som passar bäst. De besparingsalternativ som finns kan samlas 
under kontanter, bankkonton, obligationer, fonder och aktier1.  
 
Aktier är den sparform som historiskt sett har gett högst avkastning, men det är även en 
sparform som är förenad med hög risk och volatilitet. Under 2005 steg Stockholmsbörsen 
med 36 procent och sedan botten, i slutet av 2002, har Stockholmsbörsen stigit med nästan 
200 procent2. Som ett resultat av denna positiva utveckling har allt fler individer tagit steget 
över och blivit en aktiv aktör på aktiemarknaden, vilket även har resulterat i att aktieandelen i 
den svenska befolkningens sparande har ökat avsevärt. Idag uppskattas det att cirka 80 
procent av det svenska folket, direkt eller indirekt, sparar i aktier3. I takt med att handeln i 
aktier blir större så ökar även utbudet av tjänster och produkter inom aktiehandeln. 
Bevakningen av de börsnoterade företagen har höjts och det är även mycket lättare att få tag 
på information och analyser om de börsnoterade företagen idag än vad det var förr i tiden.  
 
En förutsättning för att aktiemarknaden ska fungera effektivt är tillgängligheten och 
spridningen av information om börsföretagen. Eftersom en aktie är en ägarandel av ett företag 
så är det viktigt att ta reda på så mycket information som möjligt om företaget i fråga när en 
individ funderar på att investera i den. I takt med att globaliseringen ökar, samtidigt som 
informationsteknologin förbättras, så förenklas också spridningen av betydelsefull 
information. Internet har haft en väsentlig roll i denna utveckling och Internet är också den 
främsta källan till att denna information idag når ut till marknadens olika aktörer inom loppet 
av ett fåtal sekunder.  
 
Enligt teorin om den effektiva marknadshypotesen så ska all tillgänglig och relevant 
information om ett företag avspeglas i kursen på den finansiella tillgången. Ny 
kurspåverkande information ska snabbt och korrekt inkorporeras i priset på värdepappret, 
vilket i princip betyder att det inte går att läsa informationen i tidningen dagen efter och då 
agera på den och tjäna pengar. Det innebär även att kursen ska justeras utan att det uppstår 
några över- eller underreaktioner.4 Om detta stämmer så skulle det vara omöjligt att göra 
systematiska övervinster genom att analysera historiska aktiekurser och publicerad 

                                                 
1 www.nordea.se, 2006-11-15 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Schöld, 2005, s. 17 
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information om ett börsföretag. Aktiemarknadens utveckling skulle således inte gå att 
förutspå och alla aktiepriser skulle följa en slumpmässig väg (random walk)5.  
 
Den effektiva marknadshypotesen kan delas upp i tre olika kategorier beroende på hur mycket 
information som reflekteras i dagens aktiekurser. Den svaga formen av marknadseffektivitet 
innebär att all information i historiska aktiekurser reflekteras i dagens kurser. Det ska således 
vara omöjligt att göra övervinster genom att upptäcka mönster i den historiska avkastningen 
för en aktie om marknaden är effektiv av denna grad. Den halvstarka formen av effektivitet 
erfordrar, förutom information om historiska aktiekurser, även att all publicerad information 
reflekteras i aktiekursen. Nypublicerad information om till exempel ett företags kvartalsvinst 
återspeglas direkt i aktiekursen, vilket medför att det inte heller går att göra några övervinster 
genom att utnyttja denna form av information. Överst på skalan har vi slutligen den starka 
formen av marknadseffektivitet. Om den graden är uppfylld så reflekteras all tillgänglig 
information, såväl offentlig som privat, i aktiekursen.6  
 
Tidigare forskning inom marknadseffektivitet tyder på att marknaden åtminstone är effektiv 
av den svaga formen, men när det gäller den halvstarka och den starka formen så går åsikterna 
och resultaten isär. Vi har för avsikt att bidra med ytterliggare forskning om huruvida 
aktiemarknaden är effektiv enligt den halvstarka formen.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Att ha kännedom om effekten av en ekonomisk händelse på ett företags börsvärde har länge 
varit betydelsefullt för världens aktieanalytiker och investerare. Vilken information som 
faktiskt har en kurspåverkande effekt studeras noggrant och detta görs genom att mäta om det 
går att påträffa en signifikant onormal avkastning i samband med att händelsen publiceras. 
Om det går att dra slutsatsen att en händelse har en kurspåverkande effekt så är det även 
intressant att undersöka hur snabbt denna nya information reflekteras i aktiekursen. Den 
senare frågan berör aktiemarknadens effektivitet vid publiceringen av ny kurspåverkande 
information och för att testa detta så studerar forskare om det går att påträffa en signifikant 
onormal avkastning innan och/eller efter själva händelsen. Det är således väsentligt att först 
testa om händelsen har en kurspåverkande effekt, för att sedan analysera hur snabbt denna 
information tas emot och analyseras av aktiemarknadens aktörer. Något som är väldigt viktig 
att tänka på vid utförandet av sådana här studier är att försöka isolera den händelse som 
forskaren har för avsikt att studera från andra kurspåverkande händelser. Ett antal studier har 
gjorts för att testa marknadseffektivitet av den halvstarka graden och även fast en del av 
studierna har uppvisat skiljda resultat så tyder merparten på att marknaden är effektiv vid 
publicering av ny information.  
 
De flesta studier inom marknadseffektivitet har endast berört en sorts information, men för att 
validiteten i marknadshypotesen ska bli någorlunda bekräftad så krävs det att fler sorters 
kurspåverkande händelser studeras. Exempel på kurspåverkande händelser kan vara 
offentliggöranden av företagets vinst, en nyemission, aktiesplit, återköp av aktier, fusioner 
och företagsuppköp. Enligt många ekonomiska författare och analytiker så innehåller också 
en förändring av ett företags ordinarie utdelning ny information som kan ha en effekt på 
aktiekursen. Företag tenderar att endast öka sin ordinarie utdelningen när det finns en stark tro 

                                                 
5 Schöld, 2005, s. 17 
6 Brealey et al, 2006, p. 337 
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på en hög lönsamhet och vinst i framtiden, medan de enbart sänker den när de omvända 
förhållandena råder7. Om detta stämmer så finns det anledning att tro att en förändring av ett 
företags ordinarie utdelning har en effekt på aktiekursen och att det därför borde gå att finna 
en signifikant onormal avkastning i samband med publiceringen av denna information.  
 
På en effektiv marknad ska denna information reflekteras direkt i aktiepriset som ett skift 
uppåt eller nedåt i aktiekurvan beroende på hur den ordinarie utdelningen har förändrats. Det 
ska således inte vara möjligt att utnyttja denna information för att erhålla en överavkastning. 
En ineffektiv marknad skulle å andra sidan karakteriseras av aktier som tenderar att uppvisa 
en signifikant onormal avkastning över en period innan och/eller efter publiceringen av en 
förändring av företagets utdelning. Ett sådant beteende skulle kunna tyda på att det tar längre 
tid för marknaden att ta emot och tolka informationen, alternativt att marknaden hela tiden 
tenderar att överskatta eller underskatta effekten på aktiekursen av denna nypublicerade 
händelse8.  
 

1.3 Problemställning 
 
Ovanstående resonemang leder fram till följande problemställning:  
 

Ø  Innehåller en förändring av ett företags ordinarie utdelning ny kurspåverkande 
information som ger upphov till en signifikant onormal avkastning i samband med 
offentliggörandet? 

 
Ø  Reflekteras en förändring av ett företags ordinarie utdelning direkt i aktiekursen vid 

offentliggörandet, eller går det att påträffa en signifikant onormal avkastning innan 
och/eller efter händelsen som kan ge stöd för huruvida Stockholmsbörsen är effektiv 
av den halvstarka graden? 

 

1.4 Syfte 
 
Huvudsyftet med vår uppsats är att bidra med ytterliggare forskning kring huruvida 
Stockholmsbörsen är effektiv av den halvstarka graden. Detta gör vi genom att studera hur 
snabbt nypublicerad information om en förändring av ett företags ordinarie utdelningen 
reflekteras i företagets aktiekurs. Vi har således för avsikt att undersöka om det går att 
påträffa en signifikant onormal avkastning innan och/eller efter publiceringen av den nya 
informationen.  
 
Som en del av denna studie så har vi även som syfte att säkerställa om det går att påträffa en 
signifikant onormal avkastning i samband med en förändring av ett företags ordinarie 
utdelning. Denna delstudie görs med avsikt för att kunna dra slutsatsen om huruvida en 
förändring av ett företags ordinarie utdelning innehåller betydelsefull information för 
aktiemarknadens aktörer och följaktligen om den har en påverkan på aktiekursen. Detta är av 
stor betydelse för att vi ska kunna uppnå huvudsyftet med vår uppsats. 

                                                 
7 Brealey et al, 2006, p. 418 
8 Pettit, 1972, p. 995 
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1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa vår studie till företag på Stockholmsbörsen. Anledningen till att vi har 
gjord denna avgränsning är dels för att det skulle bli för tidskrävande att inkludera fler 
aktiemarknader, men även för att vi inte har kunnat finna några liknande studier på den 
svenska aktiemarknaden. Genom vår studie så känner vi därför att vi bidrar med ny forskning 
inom teorin om den effektiva marknadshypotesen. Vi har även valt att avgränsa oss till att 
enbart studera företag på Large Cap listan på Stockholmsbörsen. Detta har gjorts med 
anledning av att det är där som den största handeln och omsättningen påträffas. Som ett 
resultat av denna avgränsning så har vi även valt att endast inkludera den aktie som det råder 
störst handel i om ett företag har fler än en aktiekategori. Vi har också valt att avgränsa oss till 
att endast studera ny information om företagens ordinarie utdelning under perioden 2001 till 
2006 eftersom vi anser att denna period ger upphov till tillräckligt många observationer för 
studien.   
 
I Sverige publiceras ny information om ett företags ordinarie utdelning i samband med 
företagets bokslutskommuniké. För att isolera denna händelse från andra kurspåverkande 
händelser i bokslutskommunikén valde vi att avgränsa oss till de bokslutskommunikéer som 
inte innehöll andra kurspåverkande händelser.  
 
Vidare har vi valt att använda oss av en eventperiod om 15 dagar innan till 15 dagar efter 
bokslutskommunikén där vi även exkluderade bokslutskommunikéer då det har förekommit 
kurspåverkande händelser inom denna period.  
 
En starkt kurspåverkande händelse som förekommer i alla bokslutskommunikéer är 
tillkännagivandet av företagens vinst för det fjärde kvartalet. För att försöka hålla denna 
händelse konstant och isolera utdelningen så har vi tagit hjälp av SME-Direkt. Detta är en 
nyhetsbyrå som publicerar konsensusprognoser (medelvärdet av ett stort antal analytikerhus 
förväntningar på företagens vinst före skatt) innan varje kvartalsrapport och 
bokslutskommuniké. Detta har medfört att vi har varit tvungna att avgränsa oss till de företag 
på Large Cap listan vars kommunikéer och prognoser återfinns i SME-Direkts databas.  
 
Avslutningsvis har vi valt att avgränsa oss till att enbart studera den onormala avkastningen 
10 dagar innan och 10 dagar efter det att information om ett företags ordinarie utdelning har 
publicerats. Vi anser att denna period är tillräcklig för att ha möjlighet att dra slutsatser om 
huruvida Stockholmsbörsen är effektiv av den halvstarka graden vid denna händelse. 
 

1.6 Målgrupp 
 
Vår målgrupp för denna uppsats är alla studenter och individer som har ett intresse av 
finansiering och aktiehandel. Vi ser framförallt dem som har en akademisk bakgrund som vår 
huvudmålgrupp, då det krävs en viss förkunskap inom ämnena finansiering och statistik för 
att läsaren i så hög grad som möjligt ska kunna tillgodogöra sig innehållet i uppsatsen.  
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1.7 Disposition 
 
I det inledande kapitlet har läsaren fått en förståelse för problemställningen och syftet med vår 
uppsats. Läsaren har även fått en inblick i bakgrunden till uppsatsen samt de avgränsningar 
som har gjorts i studien. I nästkommande kapitel kommer vi att redogöra för de metoder som 
vi har använt oss av för att samla in nödvändig data. Utöver detta så kommer vi även att 
redogöra för hur vi har granskat våra källor samt hur vi har arbetat för att uppnå en hög 
validitet och reliabilitet i vår studie. Detta kapital är tänkt att ytterligare fördjupa läsaren i 
uppsatsens uppbyggnad och i hur vi har gått tillväga när vi har gjort studien. Kapitel tre är en 
genomgång av de teorier som vi bygger studien på.  Här kommer vi att förklara hur testerna i 
studien är gjorda samt att gå igenom de finansiella och statistiska nyckeltal som vi använder 
oss av. Efter det här kapitlet är det tänkt att läsaren ska ha en tillräcklig förståelse för hur 
tillvägagångssättet är vid studier av en akties onormala avkastning. Läsaren ska även ha fått 
kunskap om hur det går att studera huruvida det förekommer onormal avkastning innan 
och/eller efter en kurspåverkande händelse. I kapitel fyra kommer vi att redogöra för vårt 
tillvägagångssätt för studien, vilket inkluderar vår urvalsprocess samt våra val av modeller 
och hypoteser. Kapitel fem innefattar empiriska data och diagram för vår studie samt de 
resultat som vi har kommit fram till. Vi kommer avslutningsvis att analysera våra resultat i 
kapitel sex och redogöra för de slutsatser vi kan dra av resultaten i kapitel sju.  
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2. METOD 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de datainsamlingsmetoder vi har använt oss av. Vi 
kommer även att behandla punkter som rör studiens karaktär, angreppssätt samt studiens 
trovärdighet och giltighet. Avslutningsvis granskar vi de källor som har använts i uppsatsen. 
 

2.1 Studiens karaktär 
 
Studiens karaktär syftar på vad det är för typ av studie som skall genomföras, dvs. studiens 
inriktning. Det finns i huvudsak tre olika inriktningar och dessa är utforskande, förklarande 
och beskrivande. Inriktningarna är dock inte ömsesidigt uteslutande, utan en undersökning 
kan mycket väl innehålla tendenser av fler än en inriktning.9  
 
Vår undersökningskaraktär är att betrakta som förklarande i den bemärkelsen att vi söker 
fastställa kausala samband mellan variabler. Tonvikten ligger således i att analysera en 
situation och utifrån denna kunna säkerställa slutsatser om förhållandet och korrelationen 
mellan olika variabler.10  
 

2.2 Angreppssätt 
 
Inom vetenskapen arbetas det med att producera teorier som skall ge en så bra kunskap om 
verkligheten som möjligt. Redan från början av uppsatsen är det viktigt att vara medveten om 
hur problemställningen ska angripas. Det går generellt att skilja mellan två olika ansatser, 
nämligen den deduktiva och den induktiva ansatsen.11  
 
 
2.2.1 Deduktiv ansats 
 
Den deduktiva ansatsen har ett antal olika kännetecken. Bland annat så behandlar den området 
om att kunna förklara kausala samband mellan variabler. Ytterligare en viktig egenskap är att 
forskarna ska vara oberoende till vad de observerar. Vidare benämns vikten av att studien är 
strukturerad på ett sådant sätt att det ska gå att mäta resultaten kvantitativt. Till sist så ska 
forskaren även kunna dra generella slutsatser för hela populationen, inte bara för 
undersökningsgruppen. För att kunna göra en sådan generalisering är det väldigt viktigt att ha 
ett tillräckligt stort urval i studien. Sammanfattningsvis går det att säga att den deduktiva 
ansatsen utgår från att skapa hypoteser utifrån befintlig teori. Dessa hypoteser testas sedan 
mot empirin med hjälp av kvantitativ data.12  
 
 
 
 
 

                                                 
9 Saunders et al., 2003, p. 96 
10 Ibid, p. 96 ff 
11 Ibid, p. 85 
12 Ibid, p. 86 f 
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2.2.2 Induktiv ansats 
 
En induktiv ansats har sin grund i samhällsvetenskapen och dess primära syfte är att försöka 
förstå problemets karaktär genom att tolka känslor och beteenden från undersökningsobjekten. 
Ytterliggare ett kännetecken är en nära förståelse till undersökningssammanhanget. De 
främsta olikheterna gentemot deduktion är att insamlingen av data sker genom kvalitativa 
metoder och att generalisering inte prioriteras i studien. Sammanfattningsvis går det att säga 
att induktion syftar till att forskaren utifrån erhållen empiri skapar ny teori.13 
 
I denna uppsats har vi valt att använda oss av en deduktiv ansats då dess kriterier och 
kännetecken överrensstämmer med våra krav, som bland annat innefattar att förklara 
sambandet mellan en förändring i den ordinarie utdelningen och aktiekursens riktning. Vidare 
ämnar vi både mäta och presentera våra resultat genom att nyttja kvantitativ data i form av 
tabeller och diagram. Slutligen kommer vi också att ägna oss åt hypotesprövning genom att 
utgå från befintlig teori. 
  

2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Forskarens val av datainsamlingsmetod som ska prioriteras i studien beror på många olika 
faktorer. Bland annat spelar studiens frågeställning och syfte en betydelsefull roll för valet, 
men även hur forskaren vill kunna analysera och presentera sina resultat. Främst går det att 
skilja mellan två typer av metoder och dessa är den kvantitativa och kvalitativa metoden.    
 
Vid insamling av material till sin undersökning måste också hänsyn tas till vilken typ av data 
forskaren vill använda sig av. Det finns två olika kategorier av data och dessa benämns 
primärdata och sekundärdata. 
 
 
2.3.1 Kvantitativ metod 
 
Oavsett vilken typ av metod en forskare väljer att prioritera så kommer studien troligtvis att 
innehålla en del kvantitativ data. Kvantitativ data är nämligen all sorts data som inkluderar 
numerisk information eller som innehåller uppgifter som kan kvantifieras för att underlätta 
besvarandet av en forskningsfråga. Den viktigaste aspekten med kvantitativ data är dock att 
den ska kunna analyseras och tolkas.14 Vidare så går det att dela upp kvantitativ data i två 
underklasser och dessa är kategorisk- och kvantifierbar data. Den kategoriska klassen syftar 
på data vars värden inte kan mätas numeriskt, men som kan rangordnas, eller åtminstone 
klassificeras, i olika kategorier beroende på dess kännetecken. Kvantifierbar data utmärks av 
att vara mycket mer precis än kategoriska data då den mäts numeriskt. Även kvantifierbar 
data kan delas upp i två underklasser, diskret och kontinuerlig. Diskret data innebär att 
informationen som undersöks antar ett begränsat antal nummer, medan kontinuerlig data 
teoretiskt sätt kan anta vilket värde som helst. Generellt så är kvantitativ datas främsta uppgift 
att kunna ge möjlighet till att dra statistiskt säkerställda slutsatser.15 Dessa slutsatser 
analyseras och presenteras sedan med hjälp av diagram och statistiska mått16.  
 
                                                 
13 Saunders et al, 2003, p. 87 ff 
14 Ibid, p. 327 
15 Ibid, p. 329 f 
16 Ibid, p. 378 
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2.3.2 Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ data baseras på ord, till skillnad från kvantitativ data som baseras på siffror. Data 
som samlas in via en kvalitativ undersökningsmetod är icke-standardiserad och måste således 
klassificeras i kategorier. Det är viktigt att forskaren är systematisk och väl förberedd både 
vad gäller datainsamlingen och analysen, för att kunna uppnå precision och kunna dra 
bevisliga slutsatser. Det främsta syftet med kvalitativ data är att få en djupare förståelse för 
hur någonting förehåller sig.17 
 
I vår studie har vi valt att nyttja den kvantitativa metoden då den överrensstämmer med våra 
kriterier. Dessa kriterier innefattar att vi ämnar analysera och testa kategorisk data med hjälp 
av statistiska metoder, vilket är ett kännetecken för den kvantitativa metoden. Därefter är 
målet att kunna dra statistiska säkerställda slutsatser och således antingen acceptera eller 
förkasta våra hypoteser på olika signifikansnivåer. Dessa slutsatser kommer slutligen att 
presenteras med hjälp av diagram och tabeller.  
 
 
2.3.3 Primärdata 
 
Primärdata består av data som inte finns tillgängligt och således måste samlas in av forskaren 
själv för att kunna användas som analysunderlag i studien18. Insamlingen kan ske på fyra olika 
sätt, nämligen genom semistrukturerade intervjuer, djupintervjuer, observationer och 
enkäter19. 
 
 
2.3.4 Sekundärdata  
 
Sekundärdata består av data som redan har samlats in i ett tidigare sammanhang och för ett 
annat syfte. Dess främsta uppgift är att skapa ett djup och berika studien20. 
Insamlingsprocessen kan bestå av såväl kvalitativ som kvantitativ data och täcker alltifrån 
publicerade artiklar till fallstudier21. Genom att använda sig av redan existerande och 
tillgänglig information sparar författaren såväl tid som pengar22. 
 
I denna uppsats består majoriteten av materialet av sekundärdata, då informationen som krävs 
för att genomföra studien till stor del redan finns tillgänglig. I detta avsnitt och nästkommande 
teoridel har vi främst använt oss av sekundärdata i form av kurslitteratur och tidskrifter, 
medan empirin och analysen består av data insamlat från Internetsidor som till exempel 
dagens industri och Stockholmsbörsen.  
 

                                                 
17 Saunders et al, 2003, p. 377 f 
18 Ibid, p. 486 
19 Ibid, p. 221, 245, 280 
20 Ibid, p. 212 f 
21 Ibid, p. 188 ff 
22 Ibid, p. 200 f 
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2.4 Studiens tillförlitlighet 
 
En grundläggande förutsättning för att en undersökning ska bli accepterad och tagen på allvar 
är att dess resultat kännetecknas av hög trovärdighet och tillförlitlighet. Men hur går det med 
säkerhet att fastställa att material som används i en studie är tillförlitligt? Svaret är att det 
aldrig går att vara helt säker på att det inte förekommer fel i informationen. Vad som däremot 
bör hållas i åtanke är att försöka förminska sannolikheten för att något är felaktigt genom att 
kritiskt granska informationen som man ämnar använda. Två nyckelord som en författare bör 
ha i åtanke vid skrivandet av en uppsats är reliabilitet och validitet. Dessa nyckelord bidrar till 
uppsatsens kvalitet och påverkar förtroendet för informationen den innehåller.23  
 
 
2.4.1 Reliabilitet  
 
Begreppet reliabilitet innebär att granska undersökningsprocessen och bearbetningen av 
materialet, samt att säkerställa att resultaten inte ger några slumpmässiga fel. Hög reliabilitet 
kännetecknas av att en forskare som utför en liknande studie vid ett senare tillfälle skall 
komma fram till samma resultat. Studien ska således inte påverkas av vem som utför studien 
eller vid vilken tidpunkt den görs.24  
 
Då vi har inhämtat data från stora och välkända organisationer, som till exempel 
Stockholmsbörsen och Dagens Industri, så anser vi att dessa data är tillförlitliga och riktiga. 
Dessa företags existens är nämligen beroende av trovärdigheten av deras data, varför 
företagens procedurer vid sammanställandet av data troligtvis är väl genomtänkta och 
grundliga. Data som används i vår studie är också konstanta över tiden, vilket gör det troligt 
att en annan forskare skulle erhålla ungefär samma resultat som vi vid en annan tidpunkt. 
 
2.4.2 Validitet  
 
Validitet innebär främst att datainsamlingsmetoder mäter det som avses att mäta och att detta 
görs på ett giltigt sätt. Vidare ska även undersökningsresultaten vara det som de utger sig för 
att vara. Vid granskning av en uppsats validitet finns det främst två farhågor som bör 
undvikas och dessa är slumpmässiga samt systematiska fel. Slumpmässiga fel är svårt att göra 
något åt, men systematiska fel kan undvikas genom att noggrant granska och finjustera 
undersökningsprocessen.25  
 
Validiteten i vår uppsats rör främst om att säkerställa att vi mäter det vi eftersöker att mäta, 
vilket är utdelningens påverkan på aktiekursen och inget annat. Därför har vi valt att inkludera 
en eventperiod för att exkludera de bokslutskommunikéer där en kurspåverkande händelse har 
inträffat under eventperioden. Detta görs för att undvika att dra slutsatser som kanske inte 
enbart beror på själva utdelningen. Även våra resultat är viktiga att granska då det är dessa 
som uppsatsen bygger på. 
 

                                                 
23 Saunders et al, 2003, p. 100 
24 Ibid, p. 100 f 
25 Ibid, p. 101 f, 492 
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2.5 Källkritik 
 
Med källkritik avses att kritiskt granska de källor som forskaren ämnar använda sig av. 
Genom att endast använda sig av material som är relevant för det undersökta ämnet, samt att 
vara noggrann med att kontrollera att källorna är objektiva, så stärks uppsatsens trovärdighet 
och således även dess reliabilitet samt giltighet. Den litteratur som oftast orsakar problem är 
den som är minst relaterad till studien.26  
 
Oavsett om forskaren använder sig av sekundär- eller primärdata i sin undersökning så är det 
viktigt att vara kritiskt vid granskandet av källorna för att uppnå så bra kvalitet på 
informationen som möjligt27. Sekundärdata har samlats in för ett särskilt syfte som ofta skiljer 
sig mot det forskaren själv ämnar undersöka, varför det är viktigt att granska denna data28. 
 
I detta och följande stycken kommer vi att kritiskt granska de källor vi har använt oss av. 
Först och främst så startade vi med att läsa ett tiotal tidskrifter som behandlade vårt 
ämnesområde. Vad gäller denna typ av källa så brukar de delas in i tre kategorier beroende på 
dess innehåll och målgrupp29. Vi har valt att endast använda refererade akademiska tidskrifter 
som till exempel Journal of Financial Economics och The Journal of Financial and 
Quantitative Analysis eftersom dessa källor utvärderas av ett flertal akademiska personer 
innan de publiceras för att säkerställa dess kvalitet och lämplighet30. 
 
Den litteratur och de teorier som vi har nyttjat i vår undersökning är frekvent förekommande 
och används och refereras till av många forskare/författare. Trots detta är det viktigt att ha i 
åtanke att dessa sekundärdata har samlats in i ett annat syfte än vårt och därför bör utvärderas 
noga. Vi har använt oss av facklitteratur och läroböcker som sekundärdata vid insamlandet av 
teori. Då framförallt läroböckerna är skrivna för att användas som kurslitteratur anser vi att 
denna information bör vara objektiv. Författarnas erfarenheter och värderingar kan emellertid 
ha inverkat på informationen. Sannolikheten för att detta ska ha påverkat vår uppsats är dock 
inte så stor eftersom vi använt oss av flera oberoende källor. 
 
Information om index och aktiekurser har erhållits från Dagens industri samt 
stockholmsbörsens hemsida. Lämpligheten med att använda Internetkällor kan alltid 
diskuteras, men då informationen är inhämtad från stora, respektabla företag, finner vi den 
vara tillförlitlig. Det faktum att informationen granskas dygnet runt av 100 000-tals människor 
är ytterligare en faktor som vi anser stärker tillförlitligheten av dessa källor. 
 
Vad gäller information om företagens ordinarie utdelning så har denna inhämtats ifrån 
respektive företags bokslutskommuniké. Eftersom det finns regler för hur dessa ska utformas 
anser vi att informationen som dessa förtäljer är högst trovärdig. 
 
Slutligen så har vi införskaffat information om aktiers förväntade och faktiska avkastning från 
SME-Direkt. SME är en fristående organisation som många företag utnyttjar för att få ta del 
av ekonomiska konsensusprognoser och analyser. Eftersom konsensusprognoserna bygger på 
ett genomsnittligt värde av mellan 5 till 30 fristående och objektiva analytikerhus känns även 
denna information trovärdig. 
                                                 
26 Saunders et al, 2003, p. 43 ff 
27 Ibid, p. 75 
28 Ibid, p. 201 f 
29 Ibid, p. 51 f 
30 Ibid, p. 51 f 
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3. TEORI 
 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de olika teorier vår uppsats behandlar och 
grundar sig på. De huvudsakliga teorier som vi valt att inkludera innefattar den effektiva 
marknadshypotesen samt dess tre underklasser. Vi kommer även att presentera 
tillvägagångssättet för en händelsestudie samt en del teori om utdelningspolitik och dess 
informationsinnehåll. Vi avslutar kapitlet med att redovisa den finansiella och statistiska teori 
vi nyttjar och därtill ett kapitel om tidigare forskning inom ämnet. 
 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 
 
Vi har valt att inkludera teorin om den effektiva markandshypotesen av den anledning att vår 
uppsats till stor del grundar sig i dessa teorier. Vi finner det väsentligt att ha en god kännedom 
om marknadshypotesens innehåll för att kunna uppfylla vårt huvudsyfte och besvara vår 
problemställning i uppsatsen. Det är även utifrån dessa teorier som vi analyserar en del utav 
vår empiri. 
 
Den effektiva marknadshypotesen är grundstenen när det i allmänna ordalag talas om 
effektivitet på aktiemarknaden. Detta begrepp introducerades 1965 av Eugene Fama som är en 
av pionjärerna inom finansiell forskning. Famas definition av en effektiv marknad lyder: 
 
”A market in which prices always fully reflect all available information is called efficient” .31 
 
Rent generellt går det att säga att en effektiv marknad definieras av att det inte existerar över- 
eller undervärderade aktier. En effektiv marknad är således en marknad med aktiekurser som 
fullt ut reflekterar all tillgänglig information. Denna definition är dock för övergripande för att 
kunna testas empiriskt, vilket utmynnade i att Fama valde att dela upp effektiviteten i tre 
underklasser. 32  
 
 
3.1.1 Svag grad av effektivitet 
 
Inom den svaga graden av effektivitet reflekteras all information som återfinns i historiska 
aktiekurser. Metoder som teknisk analys och andra test som ämnar eftersöka mönster i 
marknadsavkastning från vecka till vecka eller månad till månad är således meningslösa om 
det råder svag grad av effektivitet. Även analyser av historiska aktiekurser ska således inte 
kunna generera övervinster eftersom kursförändringar i en period är oberoende av 
kursförändringar i efterföljande perioder.33 Aktiekurserna följer således en ” random walk” 34.   
 
 
 
 
 

                                                 
31 Fama, 1970, p. 383 
32 Elton et al, 2003, p. 402 f 
33 Ibid, p. 402 f 
34 Brealey et al, 2006, p. 337 
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3.1.2 Halvstark grad av effektivitet 
 
Utöver att reflektera historiska kursrörelser skall även all annan publicerad information 
återges i aktiekursen. Detta åsyftar på publicerad information som till exempel återfinns i 
finansiella tidningar och journaler, men även sådan som ges ut av företagen själva. Denna 
information utgörs av bland annat årsrapporter, kvartalsrapporter, bokslutskommunikéer och 
pressmeddelanden. Den halvstarka graden av effektivitet testas genom att analysera hur snabbt 
kurspåverkande information reflekteras i aktiekursen.35 Om det råder halvstark grad av 
effektivitet så går det alltså inte att uppnå överavkastning genom att utnyttja publicerad 
information om ett företag 36.  
 
 
3.1.3 Stark grad av effektivitet 
 
Denna form av marknadseffektivitet innebär att all information, såväl privat som offentlig, 
reflekteras i aktiekursen37. Det mest frekvent förekommande tillvägagångssättet för att 
undersöka denna grad av effektivitet är att granska personer som besitter en privilegierad 
ställning inom ett företag. Dessa personer kallas även för ” insiders”  och de granskas i den 
bemärkelsen att deras aktieaffärer analyseras för att se om det är möjligt att uppnå 
överavkastning genom att följa i deras fotspår. Den starka graden av den effektiva 
marknadshypotesen konstaterar att det inte finns någon investerare med överlägsen förmåga 
att köpa och sälja vid precis rätt tillfällen.38 
 

3.2 Händelsestudie 
 
Teorin om händelsestudien och dess tillvägagångssätt har för avsikt att förtydliga själva 
genomförandet av vår studie. Det är ingen teori som ligger till grund för vår analys, utan 
avsnittets syfte är att motivera och klargöra de steg vi har använt oss av i studien. 
 
Aktieanalytiker och forskare inom finansiering strävar ideligen efter att få kunskap om hur 
börsvärdet på ett företag påverkas av en specifik ekonomisk händelse. Till ytan kan det verka 
vara en svår uppgift, men en sådan studie kan förhållandevis enkelt konstrueras med hjälp av 
en händelsestudie (Event Studie).39  
 
Händelsestudien är en forskningsmetod som har en lång historia. Den används för att mäta 
relationen mellan en specifik ekonomisk händelse och avkastningen på de aktier vars 
börsföretag händelsen berör. Vissa ekonomiska händelser påverkar nämligen ett flertal företag 
på aktiemarknaden, medan andra händelser endast har en betydelse för ett specifikt 
börsföretag. Syftet med en händelsestudie är oftast att testa huruvida aktiemarknaden är 
effektiv i enlighet med den halvstarka graden av marknadseffektivitet. Utöver test av 
marknadseffektivitet så är även händelsestudien viktig för att uppskatta betydelsen av en 
ekonomisk händelse på ett börsföretag, samt hur aktiemarknadens aktörer tolkar och värderar 
denna nya information.40 

                                                 
35 Brealey et al, 2006, p. 337 
36 Elton et al, 2003, p. 403 f 
37 Ibid, p. 402 
38 Ibid, p. 404, 428 f 
39 MacKinley, 1997, p. 13 
40 Ibid, p. 13 f 
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3.2.1 Tillvägagångssätt för en händelsestudie 
 
Följande steg beskriver ett av flera möjliga tillvägagångssätt vid utförandet av en 
händelsestudie för en företagsspecifik ekonomisk händelse. Vi har valt att omarbeta Kritzman 
(1994), Elton & Gruber (2003) och Wells (2004) olika metoder, vilket har utmynnat i följande 
nio steg.  
 

1. Definiera en specifik ekonomisk händelse och samla in ett urval av företag 
som önskas studeras. 
Vid utförandet av en händelsestudie är det viktigt att studera en ekonomisk händelse 
som har en kurspåverkande effekt samtidigt som den överraskar aktiemarknadens 
aktörer. En del ekonomiska händelser kan alltid betraktas som överraskande, men för 
en del händelser behöver forskaren definiera en överraskning. Detta görs ofta genom 
att jämföra den faktiska förändringen i förhållande till aktiemarknadens förväntningar 
på den företagsspecifika händelsen.  
 

2. Identifiera tidpunkten då den ekonomiska händelse offentliggjordes och definiera 
denna dag som t = 0. 
Det behöver inte nödvändigtvis vara tidpunkten då händelsen offentliggjordes utan om 
den ekonomiska händelsen publicerades efter börsens stängning så ska den börsdag då 
den första handeln ägde rum efter händelsen användas. 

 
3. Fastställ undersökningsper ioden. 

Om det önskas studeras 10 dagar innan och 10 dagar efter den ekonomiska händelsen 
fastställs –10, -9, . . . , -1 som de 10 dagarna innan händelsen. 0 fastställs som dagen 
då den ekonomiska händelsen offentliggjordes eller dagen då den första handeln ägde 
rum och +1, +2, . . . , +10 som de 10 dagarna efter händelsen.  

 
4. Beräkna den faktiska avkastningen för  företagen i studien och för  de dagar som 

ingår  i undersökningsper ioden. 
I ovanstående exempel ska det beräknas avkastning för respektive dag i 
undersökningsperioden t = -10 till t = +10 samt för respektive företag i studien.  

 
5. Beräkna den förväntade (normala) avkastningen för  de företag och dess aktier  

som ingår  i urvalet.  
Den förväntade avkastningen kan beräknas med hjälp av ett flertal metoder. Den 
medeljusterade modellen, marknadsjusterade modellen och marknadsmodellen är dock 
de mest frekvent förekommande i händelsestudier. Givet vilken modell som används 
för att beräkna den förväntade avkastningen definieras en skattningsperiod. Denna 
period är vanligtvis innan undersökningsperioden och används för att skatta de 
parametrar som är nödvändiga för den valda modellen.  

 
6. Beräkna den onormala avkastningen för  de företag och dess aktier  som ingår  i 

urvalet. Den onormala avkastningen ska beräknas för  alla dagar som ingår  i 
underökningsper ioden. 
Den onormala avkastningen är skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den 
förväntade avkastningen. Denna avkastning kan vara ett resultat av den 
företagsspecifika ekonomiska händelse som undersöks.  
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7. Summera den onormala avkastningen för  var je enskild dag i 
undersökningsper ioden och för  de observationer  som ingår  i urvalen. Dividera 
med antalet observationer  i urvalet och erhåll den genomsnittliga onormala 
avkastningen (AAR) för  var je dag.  
I stället för att undersöka varje observation för sig så används oftast den 
genomsnittliga effekten av en ekonomisk händelse. Detta görs för att försöka 
minimera effekten av andra kurspåverkande händelser och på så sätt förbättra studien 
av den valda ekonomiska händelsen. Den genomsnittliga onormala avkastningen 
används för att fastställa hur marknadens aktörer tolkar och värderar informationen i 
den ekonomiska händelsen som undersöks.  

 
8. Summera också den genomsnittliga onormala avkastningen för  de dagar som 

ingår  i undersökningsper ioden.  
Detta görs för att erhålla den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen 
(CAAR). CAAR är väldigt användbar för att studera den kumulativa effekten av en 
ekonomisk händelse för en period.  När CAAR ska räknas ut så börjar forskaren från 
den första dagen i undersökningsperioden och summerar ihop alla AAR till den sista 
undersökningsdagen. 

 
9. Testa hypotesen att den onormala avkastningen för  den företagsspecifika 

händelsen under undersökningsper ioden är  signifikant skiljd från noll.  
Hypotestestet görs med hjälp av ett t-test, där t-värdet på teststatistikan räknas ut 
genom att dividera CAAR med standardavvikelsen för den tidsperiod som testet avser 
dividerat med roten av antalet observationer i urvalsgruppen.    
 

3.3 Utdelningspolitik 
 
Avsnittet om utdelningspolitik ska informera om de alternativ som ett företag har när de 
önskar dela ut pengar till sina aktieägare. Det har som syfte att betona innebörden av en god 
utdelningspolitik, men framför allt vikten av ett företags ordinarie utdelning. En stor del av 
denna teori kommer att kopplas samman med våra empiriska resultat i analyskapitlet. 
 
Företag kan betala ut pengar till sina aktieägare på två olika sätt. Antingen genom en 
utdelning eller genom att köpa tillbaka en del av sina utestående aktier. Vad är då den 
egentliga skillnaden mellan dessa två kategorier och vilka motiv finns det för företagen när de 
ska avgöra vilken kategori de ska välja? Dessa frågor kommer att besvaras i följande stycken. 
Vidare så kommer vi även att redogöra för stycket som behandlar informationsinnehållet i 
utdelningspolitiken, vilket är väldigt relevant för vår undersökning.   
 
 
3.3.1 Utdelning 
 
Det har under årens lopp producerats en stor mängd teori som behandlar ämnet 
utdelningspolitik. De teorier som figurerar kan sammanfattas med hjälp av John Lintners 
arbete från 1950-talet, vilket resulterade i fyra förenklade punkter som beskriver de viktigaste 
teorier som behandlar utdelningsfrågan41: 
 

                                                 
41 Brealey et al, 2006, p. 418 
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1. Vad gäller storleken på utdelningen så har företag långsiktiga mål som de strävar efter. 
Utöver detta skiljer sig storleken generellt sätt åt beroende på vad det är för typ av 
företag och i vilken fas företaget ifråga befinner sig i. Ett moget och stabilt företag 
med en stor kassakista betalar troligtvis ut en större utdelning än vad ett tillväxtföretag 
gör.  

 
2. Investerare bryr sig inte om den absoluta nivån på ett företags utdelning, utan de 

fokuserar istället på utdelningsförändringar. Med detta menas att ett företag som i år 
betalade ut 5 SEK i utdelning har tagit ett viktigt finansiellt beslut om föregående års 
utdelning endast var 2 SEK. Om däremot föregående års utdelning också varit 5 SEK 
hade informationen inte avslöjat någonting nytt eller spännande.  

 
3. Utdelningsförändringar grundar sig på de långsiktiga vinstutsikterna. Detta innebär att 

en tillfällig vinst inte kommer att påverka nivån på den ordinarie utdelningen.  
 
4. Företag undviker i så stor utsträckning som möjligt att göra utdelningsförändringar 

som de kan behöva reformera. Den största farhågan är att behöva sänka nivån på den 
ordinarie utdelningen.42  

 
 
3.3.2 Återköp av aktier 
 
Återköp av aktier är inte en lika vanlig metod för att betala ut pengar till aktieägarna som en 
ordinarie utdelning, även fast utbetalningsformen har ökat dramatiskt de senaste 20-25 åren43. 
I Sverige var återköp av aktier förbjudet ända till år 2000 då det tilläts för första gången44. 
Den markanta ökning av återköp beror främst på en ändring i lagstiftningen som skyddar 
företag mot stämningar innefattande manipulation av sin egna aktiekurs45. Den dramatiska 
ökningen har lett till att en femte punkt avseende utdelningspolitik har föreslagits46: 
 

5. Företag återköper aktier när de har intjänat en tillräckligt stor summa pengar som de 
inte vet hur de ska spendera. Ytterligare ett lämpligt tillfälle att återköpa aktier är 
utifall företaget vill förändra sin kapitalstruktur genom att ersätta eget kapital med 
skulder.47  

 
 
3.3.3 Beslut om utdelningsform 
 
Utdelningspolicy har lett till intensiva diskussioner inom ämnet finansiering ända sedan 
Miller och Modigliani föreslog att beslut om utdelningsform är irrelevant för ett företags 
värde i en perfekt marknad48. Utdelning och återköp av aktier är inte ömsesidigt uteslutande. 
Tvärtom så betalar många mogna och lönsamma företag såväl en ordinarie utdelning som 
återköper aktier. Återköp av aktier förekommer dock nästan enbart då företagen är överlikvida 
och saknar lönsamma investeringsalternativ eller då de önskar förändra sin kapitalstruktur. 

                                                 
42 Brealey et al, 2006, p. 418 
43 Ibid, p. 415 f 
44 Ibid, p. 419 
45 Ibid, p. 415 f 
46 Ibid, p. 418 
47 Ibid, p. 418 f 
48 Gurgul, 2006, p. 58 
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Därför är det ingen överraskning att återköp fluktuerar mycket mer än vad nivån på den 
ordinarie utdelningen gör och att återköp av aktier till stor del följer konjunkturcykeln. 
Aktieåterköp klassificeras ofta som en ”engångsföreteelse” , vilket betyder att företagen inte 
förbinder sig till att dela ut pengar i framtiden. Detta är en väsentlig skillnad gentemot den 
ordinarie utdelningen som företagen försöker hålla på en jämn och kontinuerlig nivå med 
långsiktiga riktlinjer.49 
 
 
3.3.4 Informationsinnehållet i utdelning och aktieåterköp 
 
I vissa länder går det inte att lita på informationen avseende tillgångs- och vinstrapporter 
eftersom det är möjligt att manipulera dessa. Ett sätt för investerare att särskilja mellan 
olönsamma och lönsamma företag i en sådan situation är att granska företagets ordinarie 
utdelning. Brealey, Myers och Allen beskriver detta med hjälp av följande påstående; 
” Investors can’ t read managerś  minds, but they can learn from managerś  actions” . Detta kan 
tolkas som att det självklart finns företag som kan höja utdelningen i det korta loppet, men 
förr eller senare kommer verkligheten att komma ifatt dem. Det går nämligen inte att hålla en 
hög utdelningsnivå om det inte finns uppbackning i form av en god vinstutveckling. Av denna 
anledning är det förståeligt att investerare i hög grad värderar ett företags ordinarie utdelning 
och inte lägger allt för stor vikt vid rapporterade vinster om de inte stöttas upp av en lämplig 
utdelningspolicy.50  
 
Om det antas att företagsledningen har tillgång till opublicerad information om sitt företags 
framtidsutsikter så finns det främst två olika signalanordningar som används för att förmedla 
denna information till marknaden. Dessa är vinst- och utdelningssiffror. Eftersom det endast 
är ledningen som har beslutsrätt avseende utdelning så är denna information mindre 
svårtolkad än vinstsiffror.51 Det är främst i de fall då marknadsdeltagare är relativt osäkra vad 
gäller framtida vinster som utdelningsförändringar kan avslöja information om företagets 
framtida kassaflöden. Således antas det att informationsinnehållet i en utdelningsförändring 
beror på tillförlitligheten i vinstprognoserna före förändringen tillkännagivs.52 Om 
utdelningen avslöjar viktig information så ska denna reflekteras direkt i aktiekursen i samband 
med tillkännagivandet av informationen ifråga om aktiemarknaden är effektiv av den 
halvstarka graden. Det är därför en empirisk fråga om huruvida utdelningsinformation är 
relevant för aktiemarknadens aktörer.53  
 
Det är inte bara investerare som ser en ökning av den ordinarie utdelning som positivt, utan 
även analytiker ser detta som en positiv signal. Generellt sätt brukar aktieanalytiker höja sin 
vinstprognos för företaget ifråga när det tillkännages en ökning av utdelningen, vilket i sin tur 
brukar leda till att aktiekursen ökar. En sänkning av den ordinarie utdelningen leder till 
omvända förhållanden.54  
 
Som vi tidigare har nämnt återköper företag aktier när de anser sig ha mer pengar än vad de 
kan investera i vinstgivande projekt eller när de vill förändra sin kapitalstruktur. Dessa 
omständigheter avslöjar i sig själva ingen positiv information till marknaden, men aktieägare 

                                                 
49 Brealey et al, 2006, p. 418 ff 
50 Ibid, p. 419 
51 Aharony et al, 1980, p. 1 
52 Best et al, 2001, p. 362 
53 Aharony et al, 1980, p. 1 
54 Brealey et al, 2006, p. 420 



 

17 (54) 

känner sig oftast lugnade av informationen att företagen istället för att förbruka överskottet av 
pengar på olönsamma investeringar istället väljer att återköpa aktier.55  
 

3.4 Finansiell och statistisk teori 
 
Avsikten med detta avsnitt är att öka kunskapen om de finansiella och statistiska modeller och 
tester som vi valt att inkludera i vår studie. Vi finner detta nödvändigt för att läsaren i så hög 
grad som möjligt ska kunna tillgodose sig innehållet i uppsatsen. Detta är ingen teori som vi 
grundar analysen på utan avsikten är att förklara de modeller och tester som vi har använt i 
vårt tillvägagångssätt av studien. 
 
 
3.4.1 Beräkning av onormal avkastning 
 
För att beräkna den onormala avkastningen för en finansiell tillgång tas den faktiska 
avkastningen i förhållande till den förväntade avkastningen. Det finns ett flertal modeller för 
att räkna ut den onormala avkastningen, men de mest frekvent använda modellerna är den 
medeljusterade modellen, marknadsjusterade modellen och marknadsmodellen.  
 
Medeljusterade modellen:56 
 
Medeljusterade modellen räknar ut den onormala avkastningen ( tiA , ) genom att ta den 

faktiska avkastningen för aktie i dag t ( tir , ) i förhållande till medelvärdet av aktie i’s dagliga 

avkastning under skattningsperioden. 
 

ttiti rrA −= ,,  

 

där  
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Marknadsjusterade modellen:57 
 
Marknadsjusterade modellen är snarlik den medeljusterade modellen med den skillnaden att 
den här modellen använder sig av en marknadsportfölj som instrument vid beräkning av 
onormal avkastning. Marknadsportföljen representeras av ett för urvalet passande index. Den 
onormala avkastningen ( tiA , ) fås då fram genom att beräkna differensen mellan aktie i’s 

faktiska avkastning dag t ( tir , ) och markandsportföljens avkastning för dag t. 

 

tmtiti rrA ,,, −=  

 
där  =tmr , Avkastning på marknadsportföljen (ett för urvalet passande index) dag t. 

                                                 
55 Brealey et al, 2006, p. 420 
56 Brown et al, 1980, p. 207 ff 
57 Ibid, p. 207 ff 
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Marknadsmodellen:58 
 
Marknadsmodellen är en mer sofistikerad modell som inkorporerar en riskjusterad parameter 
samtidigt som den beaktar utvecklingen i marknadsportföljen. Den onormala avkastningen 
erhålls genom att beräkna differensen mellan aktie i’s faktiska avkastning dag t och den 
förväntade avkastningen. 
 
Förväntad avkastning = tmii r ,⋅+ βα  

 
där 
 

)(alfaiα  =   En konstant som visar medelförändringen i aktie i’s kurs då marknadsportföljen 

är  oförändrad. Dess värde påverkas inte av marknadsportföljens utveckling. 
 

)(betaiβ  =   En konstant som visar hur mycket extra aktie i’s avkastning förväntas förändras 

då marknadsportföljen avkastning förväntas förändras med en procentenhet. 
  
Den onormala avkastningen beräknas enligt följande: 
 

( )tmiititi rrA ,,, ⋅+−= βα  

 
 
3.4.2 Förklaringar till onormal avkastning 
 
Onormal avkastning i undersökningsperioden innan den företagsspecifika ekonomiska 
händelsen kan, men behöver inte, betyda att aktiemarknaden är ineffektiv. Aktiemarknaden 
betraktas som ineffektiv i det fall då det går att påvisa att den onormala avkastningen är ett 
resultat av aktieköp eller aktieförsäljningar vilka är gjorda av investerare som förfogar över 
relevant information som har undanhållits för resterande aktörer på aktiemarknaden. Den 
betraktas även som ineffektiv i det fall då det har läckt ut relevant information om den 
ekonomiska händelsen i förväg. Aktiemarknaden skulle däremot inte betraktas som ineffektiv 
i det fall då den onormala avkastningen är ett resultat av tidigare ekonomiska händelser som 
är relaterad till, eller korrelerad med, den företagsspecifika händelsen som studeras.59 Det kan 
till exempel vara så att ett företag som annonserar en höjning av ordinarie utdelning dagarna 
innan har tillkännagivit en signifikant förbättring av kvartalsvinsten. Ett sådant beteende är 
förenligt med en effektiv aktiemarknad. Av denna anledning är det väldigt viktigt att försöka 
hålla andra ekonomiska händelser konstanta och isolera den händelsen som forskaren avser att 
studera.  
 
Onormal avkastning i undersökningsperioden efter den företagsspecifika ekonomiska 
händelsen kan förklaras av att det tar en längre tid för aktiemarknadens aktörer att tolka och 
agera på den nya informationen. Som ett resultat av detta försenas prisreaktionen och det går 
således att påvisa en onormal avkastning dagarna efter händelsen. Det kan även förklaras av 
att investerare tenderar att överskatta eller underskatta effekten på aktiekursen av den 
ekonomiska händelsen.60   

                                                 
58 Brealey et al, 2006, p. 339 
59 Pettit, 1972, p. 995 
60 Bodie et al, 2001, p. 207  
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3.4.3 Alfa och Beta 
 
I en studie där marknadsmodellen används vid beräkning av onormal avkastning är det 
nödvändigt att skatta parametrarna alfa och beta. Dessa parametrar går att skatta på en mängd 
olika sätt, men den vanligaste metoden är att använda sig av regressionsanalys. Skattningen 
går då till på så sätt att forskaren gör en regression för varje akties dagliga avkastning i 
studien mot marknadsportföljens dagliga avkastning under en förutbestämd 
skattningsperiod61. Dessa regressioner går att genomföra med hjälp av exel eller minitab för 
att erhålla så korrekta värden som möjligt.  
 
Enkel linjär regressionsanalys används för att visa relationen mellan en förklarande variabel 
och en beroende variabel. Sambandet mellan variablerna går att tydliggöra genom att använda 
sig av en rät regressionslinje som visar hur den beroende variabeln y förändras då den 
förklarande variabeln x förändras i någon riktning. Vid användande av flera förklarande 
variabler betecknas det som multipel regressionsanalys.62  
 
Beta63 
 
Beta är en parameter som mäter ett värdepappers känslighet till förändringar i 
marknadsportföljen. Om en aktie har β  = 2 så innebär det att aktiens förväntade avkastning 
ökar/minskar med 2 procent när marknadsportföljen ökar/minskar med 1 procent. 
Värdepapper med ett beta som överstiger 1 brukar kallas för aggressiva eftersom de tenderar 
att stiga mer än marknadsportföljen i marknadsuppgångar och sjunka mer i nedgångar på 
aktiemarknaden. Tillika brukar värdepapper med ett beta som understiger 1 kallas för 
defensiva. Marknadsportföljen har per definition beta 1, vilket brukar bedömas som 
medelrisk.  
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där 
  
 tir ,   = Aktie i’s avkastning dag t 

 tmr ,  = Marknadsportföljens avkastning dag t 

tir ,   = Genomsnittlig avkastning för aktie i under skattningsperioden  

tmr ,  = Genomsnittlig avkastning för marknadsportfölj under skattningsperioden 

 
Alfa64 
 

tmitii rr ,, ⋅−= βα  

 

                                                 
61 Wells, 2004, p. 65 
62 Moore et al, 2003, p. 111 
63 Bodie et al., 2001, p. 348 
64 Elton et al, 2003, p. 141 
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3.4.4 Hypotesprövning (statistiskt signifikanstest) 
 
Hypotesprövning är en användbar metod för att jämföra observerad data med en hypotes vars 
giltighet forskaren vill undersöka. Metoden är tillämbar i många olika områden där teori kan 
testas mot verkliga observationer.65  
 
Hypotesprövningen går till på så sätt att forskaren definierar en hypotes avseende en eller 
flera parametrar i en population eller modell. Därefter slumpar forskaren ut ett urval från 
populationen och jämför sina observationer från urvalet med den teoretiska hypotesen. 
Målsättningen är att inhämta data från ett urval som kan sägas representera populationen i 
stort. Resultaten av hypotesprövningen är uttryckta i procent och mäter hur bra 
observationernas värden överensstämmer med teorin. Hypotesen förkastas då de observerade 
värdena i urvalet motstrider hypotesen. Om hypotesen däremot inte kan förkastas så 
accepterar forskaren hypotesen, alternativt drar slutsatsen att urvalet inte kunde fastställa 
några skillnader mellan de observerade värdena och hypotesen.66     
 
En hypotesprövning kan sammanfattas av följande fyra delar:  
 
Nollhypotes, Ho:  Nollhypotesen är ett teoretiskt antagande om populationen som studeras 

och uttrycks av en eller flera parametrar. Det är ett antagande om att det 
inte råder någon skillnad mellan de observationer som ingår i urvalet och 
populationen som undersöks. Forskaren har som utgångspunkt att tro på 
nollhypotesen till dess att motsatsen bevisas och nollhypotesen förkastas. 
Nollhypotesen förkastas då forskaren erhåller ett signifikant resultat på 
teststatistikan.67 

 
 Ex: 0: =CAARHo  
 
Mothypotes, Ha: Mothypotesen är den hypotes som accepteras i de fall då nollhypotesen 

förkastas. Det är det antagandet som forskaren hoppas eller misstänker är 
sant och således söker stöd för med hjälp av resultat och värden som erhålls 
från urvalet. Antagandet går att formulera som en ensidig eller dubbelsidig 
mothypotes.68 

 
 Ex:  0: >CAARHa   alt.  0: <CAARHa   
  0: ≠CAARHa  
 
 
Teststatistika:  
 
Teststatistikan är en metod för att beräkna ett testvärde utifrån urvalets observationsvärden 
och värdet av den specificerade parametern under nollhypotesen. Testvärdet som erhålls av 
teststatistikan används sedan för att avgöra om nollhypotesen ska accepteras eller förkastas till 
förmån för mothypotesen. Det finns ett flertal teststatistikor att använda sig av beroende på 

                                                 
65 Moore et al, 2003, p. 381 
66 Wackerly et al, 2002, p. 460 ff 
67 Moore et al, 2003, p. 383 
68 Ibid, p. 383 
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vilken situation som undersöks. Den teststatistika som ska användas i en viss hypotesprövning 
går att fastställa utifrån vilken parameter som återfinns i hypoteserna.69   
 
I händelsestudier är T-statistikan den mest frekvent använda teststatistikan eftersom forskaren 
har för avsikt att testa hypotesen att det går att påträffa en signifikant onormal avkastning i 
samband med publicering av en företagsspecifik ekonomisk händelse. T-värdet beräknas på 
samma sätt som Z-värdet, med den skillnaden att vi antar att standardavvikelsen för urvalet 
skiljer sig mot standardavvikelsen för populationen. För att korrigera för denna skillnad 
använder sig forskaren av en t-tabell istället för en normalfördelningstabell när 
förkastningsområdet ska bestämmas.70 Vid användandet av en t-tabell erfordras det att 
forskaren specificerar antalet frihetsgrader (F.G.), vilket är desamma som antal observationer 
i urvalet minus 1. T-statistikan används för små urval där parametrarna i urvalet förmodligen 
inte är normalfördelade, vilket leder till att teststatistikan troligen inte heller är 
normalfördelad71.  
 
 

Teststatistika:72  ( )1~ −=
−

ntT

n
s

AARAAR

t

tt  

där 
 

 tAAR  = Genomsnittliga onormala avkastningen i urvalet för dag t 

 tAAR = Genomsnittliga onormala avkastningen i populationen för dag t ( tAAR = 

0 enligt nollhypotesen) 
       ts  = Den skattade standardavvikelsen för AAR dag t 

        n = Urvalsstorleken 
 
Beräkning av AAR: 
 
AAR beräknas genom att räkna ut den genomsnittliga onormala avkastningen för alla företag i 
urvalet för respektive dag. AAR för dag 0 beräknas således genom att först summera alla 
företags onormala avkastning dag 0 och sedan dividera denna summa med urvalsstorleken.  
 
Beräkning av ts :73 
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69 Moore et al, 2003, p. 384 f 
70 Kritzman, 1994, p. 20 
71 Wackerly et al, 2002, p. 489 
72 Ibid, p. 490 
73 Moore et al, 2003, p. 41 
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Teststatistika: ( )1~ −=
−

ntT

n
s

CAARCAAR

t

tt  

där 
 

tCAAR = Den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen i urvalet för 

dag t 

tCAAR = Den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen i populationen 

för dag t ( tCAR = 0 enligt nollhypotesen) 

      ts  =  Den skattade standardavvikelsen för tCAAR dag t 

       n  =  Urvalsstorleken  
 
 
Beräkning av CAAR:  
 
I det första steget summerar forskaren företag i’s onormala avkastningen för dagarna i 
undersökningsperioden. Den första dagen i undersökningsperioden har således samma 
onormala avkastning som dag ett. Den andra dagen i undersökningsperioden har summan av 
dag 1’s och dag 2’s onormala avkastning. Den tredje dagen i underökningsperioden har 
summan av de tre första dagarnas onormala avkastning osv. Detta görs för alla dagar i 
undersökningsperioden och för alla företag som ingår i urvalet. Det andra steget är sedan att 
summera alla företags kumulativa onormala avkastning för respektive dag och dividera denna 
summa med urvalsstorleken. CAAR för dag tre är alltså summan av de tre första dagarnas 
onormala avkastning för alla företag i urvalet dividerat med urvalsstorleken.   
 
Beräkning av ts : 

 
Se tidigare formel för AAR. 
 
Antaganden vid t-test: 
 
Vi antar att observationerna i urvalet är hämtade från en normalfördelad population med okänt 
medelvärde och varians.74  
 
 
Förkastelseområde: 75 
 
Förkastelseområdet specificerar för vilka värden på teststatistikan som nollhypotesen 
förkastas till förmån för mothypotesen. Om ett värde på teststatistikan faller inom 
förkastelseområdet förkastas nollhypotesen samtidigt som mothypotesen accepteras. Om 
däremot värdet på teststatistikan inte faller inom förkastelseområdet accepteras nollhypotesen. 
 
Förkastningsnivån, at , är det värdet som t-teststatistikan ska vara större eller mindre än för att 

nollhypotesen ska förkastas. Valet av förkastningsnivå beror på vilken studie som görs, men 
vanligtvis används en femprocentig signifikansnivå. Detta innebär att forskaren kan acceptera 

                                                 
74 Wackerly et al, 2002, p. 489 
75 Wackerly et al, 2002, p. 462 f 
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att det finns fem procents sannolikhet att förkasta nollhypotesen trots att den är sann. När 
signifikansnivån väl är fastställd går det att finna förkastningsnivån i en för teststatistikan 
lämplig tabell.   
 
Ex: 
 
Ensidig mothypotes:  att >  alt. att −<  

Dubbelsidig mothypotes: 2/att >  

 
För alla hypotesprövningar finns det två typer av fel som kan göras i samband med valet av 
förkastelseområde. Dessa benämns typ 1 och typ 2 fel.  
 
Typ 1 fel: Förkasta Ho trots att Ho är sann. Sannolikheten för ett typ 1 fel bestäms av 

signifikansnivån ( )α . 
 
Typ 2 fel: Acceptera Ho trots att Ha är sann. Sannolikheten för ett typ 2 fel betecknas av 

β .  
 

3.5 Tidigare forskning 
 
Avsnittet om tidigare forskning ska ge en inblick i tidigare studier och dess resultat avseende 
den halvstarka graden av marknadseffektivitet. Dess syfte är också att beskriva alternativa 
tillvägagångssätt för att studera aktiekurseffekten av en specifik ekonomisk händelse. Med 
hjälp av detta avsnitt kan vi dra paralleller och ge styrka åt våra empiriska resultat.  
 
Marknadseffektivitet är ett begrepp som i alla tider har fascinerat forskare. Vetskapen om att 
det eventuellt finns anomalier som gör det går att uppnå en onormal överavkastning har 
fungerat som en drivkraft för åtskilliga undersökningar. Det borde ligga i varje enskild 
finansaktörs intresse att kunna avläsa och utnyttja dessa anomalier. Marknadseffektivitet kan 
delas in i tre underkategorier och det finns många sätt att testa huruvida marknaden är effektiv 
inom respektive kategori.    
 
Den halvstarka graden av effektivitet går att testa på en mängd olika sätt, men det mest 
frekvent förekommande sättet verkar vara att testa om det förekommer signifikant onormal 
avkastning i samband med utgivandet av företagsrapporter, såsom årsrapporter, 
delårsrapporter och kvartalsrapporter. Ett annat tillvägagångssätt är att inrikta sig på en 
specifik ekonomisk händelse och kontrollera huruvida det förekommer signifikant onormal 
avkastning i samband med att händelsen offentliggörs. Exempel på händelser skulle kunna 
vara ett VD byte, en fusion eller ett fientligt bud/uppköp. Vid studier av endast en händelse 
går det inte att bevisa att marknaden är effektiv enligt den halvstarka graden utan det går 
endast att bidra med ytterliggare forskning till dess bekräftelse76.  
 
Även inom vår valda genre har det utförts en mängd olika undersökningar. Majoriteten av 
dessa studier använder till viss del olika kriterier för urvalsprocessen. Även olika varianter av 
marknadsmodeller och marknadsindex används vid estimerandet av förväntad avkastning. 

                                                 
76 Petitt, 1972, p. 995 
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Den huvudsakliga dispyten mellan olika studier grundar sig dock i frågan om forskarna på ett 
tillfredsställande sätt lyckats identifiera och kontrollera vinstinformationen77.  
 
Utdelningspolicy har varit ett ämne som diskuterats flitigt inom finansiella händelsestudier 
ända sedan Modigliani och Miller (1961) föreslog att utdelning var irrelevant för ett företags 
värde i en perfekt kapitalmarknad där skatter inte existerar.78  
 
Efter Modigliani och Millers genombrytande resultat avseende utdelningspolicy har en mängd 
efterföljande undersökningar gjorts. Black och Scholes (1974) hävdar bland annat att i ett 
jämviktsläge där skatter existerar så kommer utbudet av aktier med en specifik utdelningsnivå 
exakt att motsvaras av efterfrågan för aktier med samma utdelningsnivå. Denna effekt 
kommer i sin tur att förhindra företag från att manipulera utdelningsnivån för att på så sätt 
påverka marknadspriset av aktier.79 
 
Watts (1973) inriktade sig mer specifikt på undersökningar om informationsinnehållet i 
utdelningsuttalanden. I studien från 1973 och efterföljande undersökning (1976) drog han 
slutsatsen att utdelningar endast avslöjar lite, om ens någon, relevant information 
överhuvudtaget.80 
 
De resultat som Watts redovisade stämde dock inte överens med dem som presenterades av 
bland annat Pettit (1972 och 1976) och Laub (1976). Pettit använde sig av kvartalsrapporter 
och slutsatsen han drog var att utdelningsuttalanden avslöjar information utöver den som 
redan reflekteras i aktiekursen.81 Precis som i vår studie så har Pettit använt sig av 
marknadsmodellen och han har även valt att dela in aktierna som ingick i studien i olika 
grupper beroende på hur den faktiska vinsten överrenstämde med den förväntade, samt hur 
mycket utdelningen förändrades från föregående år. Även vid hypotestestet förekommer det 
stora likheter mellan denna undersökning och vår studie.82 
 
Guy Charest (1978) påvisar samma resultat som Pettit och Laub. Han använde sig av företag 
som ändrade sin ordinarie utdelning på New York Stock Exchange under perioden januari 
1947 till och med juni 1968. Ett kriterium var att aktien hade varit listad minst fem år.83 Den 
valda tidsperioden tillsammans med urvalskriterierna resulterade i ett slutgiltigt urval om 
1720 utdelningsförändringar, fördelade på 1193 ökningar respektive 527 sänkningar84. 
Därefter räknade Charest ut den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen och 
testade dess signifikansnivå med hjälp av t-test. Slutligen så testade även Charest hur länge 
denna onormala avkastning fortlevde efter tillkännagivandet av utdelningsförändringen. Han 
fann att denna kunde existera i flera månader efter att informationen offentliggjorts.85 
 
Aharony och Swarys (1980) resultat överensstämmer med de som Guy Charest fastslog. 
Deras studie omfattar 149 industriella företag på New York börsen86 och de observerade en 
signifikant onormal avkastning på publiceringsdagen av en utdelningsförändring. Denna 

                                                 
77 Aharony et al, 1980, p. 2 
78 Gurgul, 2006, p.58 
79 Divecha et al, 1983, p. 164 
80 Van Eaton, 1999, p. 114 
81 Aharony et al, 1980, p. 2 
82 Pettit, 1972, p. 1006 f 
83 Charest, 1978, p. 298  
84 Charest, 1978, p. 300 
85 Ibid, p. 301 ff 
86 Aharony et al, 1980, p. 2 
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onormala avkastning hade samma riktning som förändringen i utdelningen.87 Forskarna har 
använt sig av den naiva ”dividend expectation model”  för att mäta utdelningsförändringen 
från ett år till ett annat. Modellen säger helt enkelt att den förväntade utdelningen för ett 
företag är samma som det var föregående år för samma företag.88 
 
En av de mer aktuella journaler som behandlar ämnet om utdelningsförändringar är Capstaff, 
Klaeboe och Marshall (2004). Deras undersökning grundar sig i att utforska 
aktiemarknadsreaktioner till följd av utdelningsuttalanden89. Det mest intressanta med denna 
undersökning är att den är utförd på företag som figurerar på Oslobörsen, vilket är en 
marknad som till mångt och mycket liknar den Svenska aktiemarknaden. Deras undersökning 
testar även hur företag använder sig av utdelning som en signalmekanism till marknaden om 
företagens framtida kassaflöden90. De slutsatser som presenteras är att de fann signifikant 
onormal avkastning vid utdelningsförändringar och dessa resultat stod sig även robusta till 
alternativa modeller avseende utdelningsförväntningar. Det starkaste signifikanta resultatet, 
och således det som gav störst reaktion på aktiemarknaden, var i de fall då förändringen av 
utdelningen var positiv, vilket resulterade i permanenta kassaflödesökningar för företagen.91 

                                                 
87 Aharony et al, 1980, p. 6 ff 
88 Ibid, p. 3 
89 Capstaff et al, 2004, p. 116 
90 Ibid, p. 116 
91 Ibid, p. 137 
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4. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt tillvägagångssätt i studien. Detta innefattar 
hur datainsamlingen har gjorts, val av urval, studiens tidsperiod samt vilka modeller och 
hypoteser vi använder oss av och testar.   
 

4.1 Datainsamling 
 
Data avseende företagens aktiekurser under skattnings- och undersökningsperioden 
inhämtades från Stockholmsbörsens hemsida. Härifrån erhölls även kursinformation om vårt 
valda index som används för att representera marknadsportföljen. Information om respektive 
företags ordinarie utdelning hämtades från företagens bokslutskommunikéer, vilka vi fann på 
antingen waymaker.se, di.se eller företagets hemsida.  
 

4.2 Urval 
 
Vi har avgränsat vår studie till företag som är noterade på Stockholmsbörsens Large Cap lista. 
Anledningen till att vi valde Large Cap listan beror på att det är där som den största handeln 
och omsättningen påträffas. Det är även här som de mest bevakade företagen finns, varför det 
är lättare att få tag på prognoser och förväntningar om företagen. Anledningen till att vi inte 
valde att inkludera företag från Mid Cap och Small Cap listorna var bristen på 
konsensusprognoser för företagens vinst före skatt. Denna information är nödvändig för vår 
studie eftersom den används för att isolera informationen om företagens ordinarie utdelning. 
Bristen på konsensusprognoser gjorde också att vi tyvärr endast kunde inkludera 51 av 66 
företag från Large Cap listan i vår studie. Dessa företag gav oss ett initialt urval om 306 
bokslutskommunikéer och offentliggöranden om företagens ordinarie utdelning under 
perioden 2001-2006. Vid närmare efterforskning av konsensusprognoserna för denna period 
och för dessa företag så fann vi dock att det saknades prognoser för hela 105 kommunikéer, 
vilket resulterade i att urvalet minskades till 201 bokslutskommunikéer.  
 
För att isolera den nypublicerade informationen om företagens ordinarie utdelning valde vi att 
även använda oss av en eventperiod om 15 dagar innan till 15 dagar efter händelsen. 
Eventperioden används för att ytterliggare säkerställa att vi verkligen studerar det vi önskar 
studera genom att vi undersökte om det hade offentliggjorts några andra kurspåverkande 
händelser i samband med utdelningen som kan ha en inverkan på våra resultat och slutsatser. 
Om det gick att påträffa en sådan händelse under eventperioden så exkluderades 
bokslutskommunikén från urvalet. Detta resulterade i att ytterliggare 47 kommunikéer uteslöts 
från urvalet. Längden på eventperioden valdes utifrån att vi anser att det är en tillräcklig 
period för att säkerställa att inga andra händelser kan påverka vårat resultat. En längre 
eventperiod skulle kunna leda till att vi exkluderade kommunikéer som borde ha ingått i vårt 
urval, medan en kortare period inte hade kunnat garantera att andra kurspåverkande händelser 
inte påverkat våra resultat. Valet av kurspåverkande händelser som vi var misstänksamma mot 
gjordes i enlighet med den teori och de hypoteser som finns angående händelser som kan ha 
en effekt på ett företags aktiekurs. Exempel på en sådan händelse kan vara en nyemission, 
aktiesplit, återköp av aktier, fusioner eller företagsuppköp. Vi har valt att enbart titta på 
företagsspecifika händelser samt de händelser som publicerats i ett pressmeddelande från 
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företaget. Vi har således inte tittat på övriga makroekonomiska händelser.  Nedan följer 
urvalsprocessen och det slutgiltiga urvalet:    
 

Offentliga tillkännagivanden av ordinar ie utdelning 
 

Antal tillkännagivanden 
 

Initialt urval      306 st. 
 

- Konsensusprognoser    - 105 st. 
- Kurspåverkande händelse   - 47 st. 
               
Slutgiltigt urval      154 st. 
 
Tabell 1: Urvalsprocessen 
 

4.3 Urvalsindelning 
 
Vi började vår urvalsindelning med att dela in kommunikéerna i två kategorier beroende på 
om den faktiska vinsten för det fjärde kvartalet överträffade eller underträffade marknadens 
förväntningar. Ytterliggare en indelning gjordes sedan med avseende på om företagens 
ordinarie utdelning sänktes, höjdes eller var oförändrad i jämförelse med föregående år. En 
annan indelning som vi också skulle kunna ha gjort var att dela in företagen i grupper efter 
hur mycket den faktiska vinsten och utdelningen skiljt sig mot förväntningarna. En anledning 
till att vi inte valde denna indelning är främst på grund av att urvalsgrupperna skulle ha blivit 
för små för att det skulle ha varit möjligt att dra statistiskt säkerställda slutsatser. Vi anser 
också att en sådan indelning inte skulle ha påverkat vare sig resultaten eller slutsatserna 
nämnvärt mycket. Vi kommer nu att redogöra för hur vi gick tillväga vid båda dessa 
urvalsindelningar, samt att presentera den slutgiltiga urvalsindelningen som vi har baserat 
våra hypoteser och vår studie på.  
 
 
4.3.1 Vinst före skatt 
 
I vår studie är det viktigt att försöka hålla kvartalsvinsten före skatt för det fjärde kvartalet 
konstant då denna information också presenteras i bokslutskommunikéerna. Det är viktigt att 
vi försöker hålla denna kurspåverkande informationen konstant så att vi på ett bra sätt isolerar 
den ordinarie utdelningen. Kvartalsvinsten före skatt är kurspåverkande i de fall då den 
antingen överträffar eller underträffar marknadens förväntningar, varför en sådan indelning 
föreföll naturlig för oss. Om kvartalsvinsten motsvarar förväntningarna så är det nämligen 
ingen ny överraskande kurspåverkande information eftersom marknadens aktörer redan 
förväntade sig det.  
 
För att kunna genomföra en indelning av kommunikéer beroende på om vinsten för det fjärde 
kvartalet överträffade eller underträffade marknadens förväntningar var vi tvungna att ta hjälp 
av SME-Direkt. SME-Direkt är en nyhetsbyrå som presenterar konsensusprognoser för 
företagens vinst före skatt inför kvartalsrapporter och bokslutskommunikéer. 
Konsensusprognoserna är ett genomsnitt av 5-30 större aktiemäklares och analytikers 
förväntningar på företagens vinst före skatt. Vi finner att dessa prognoser i hög grad kan 
hjälpa oss med att definiera vilka företags kvartalsvinster som kan betraktas som 



 

28 (54) 

överraskande för aktiemarknaden. Det hade inte gett samma trovärdighet om vi endast valt en 
aktiemäklares förväntningar eftersom dennas förmodligen inte kan sägas motsvara 
marknadens förväntningar. Genom att använda oss av dessa konsensusprognoser känner vi 
således att vi på ett bra sätt estimerar marknadens förväntningar och håller kvartalsvinsten 
konstant. Ett alternativ till vårat tillvägagångssätt för definiering av en överraskning hade varit 
att enbart jämföra kvartalsvinsten med tidigare års kvartalsvinster. Då hade det definierats 
som en överraskning och ny kurspåverkande information om ett företags vinst för det fjärde 
kvartalet varit bättre eller sämre än föregående år. Detta tillvägagångssätt finner vi dock 
olämpligt i det avseendet att det inte tar hänsyn till marknadens förväntningar. Om 
kvartalsvinsten till exempel är sämre än föregående år så innebär det inte att det är ny 
kurspåverkande information om marknadens aktörer förväntade sig det. Informationen är 
förmodligen redan inkorporerad i företagets aktiekurs. Nedan följer vår indelning av 
företagens vinst för det fjärde kvartalet beroende på om de överträffade eller underträffade 
förväntningarna. 
 
 

Faktisk vinst i förhållande till marknadens förväntningar  (Q4) 
  

Antal tillkännagivanden  % av total 
 
         Över  förväntan  95 st.   62%
      
         Under förväntan  59 st.   38% 
 

          Totalt   154 st.   100% 
 
Tabell 2: Urvalsindelning avseende Q4 vinst före skatt 
 
 
4.3.2 Utdelning 
 
För att kunna mäta effekten av offentliggöranden avseende företagens ordinarie utdelning 
valde vi att göra ytterligare en indelning av kommunikéerna. Denna indelning gjordes med 
hjälp av en modell som kallas för naive dividend model, där vi tar hänsyn till hur den 
ordinarie utdelningen var föregående år. Detta är en modell som är frekvent förekommande i 
händelsestudier och motiveras av teorin om att företag inte förändrar sin utdelning om dem 
inte förväntar sig en hög eller låg lönsamhet i framtiden. Marknadens förväntningar är således 
att den ordinarie utdelningen ska vara kvar på samma nivå som föregående år om det inte har 
kommunicerats någon annan information. Av denna anledning så förekommer de heller inga 
konsensusprognoser avseende företagens ordinarie utdelning.  Ytterligare en faktor som 
stärker berättigandet av denna modell är att Aharony och Swary (1980) fann att denna modell 
är minst lika framgångsrik vad gäller förhandsberäkningar av utdelningar som mer 
sofistikerade modeller gjorda av bland annat Fama och Babiak (1984).  
 
Naive dividend model ser ut enligt följande: 92 
 

( ) 1,, −= titi DDE  

 
 
 
                                                 
92 Kane et al., 1984, p. 1093 f 
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där  
 
 ( )tiDE ,   = den förväntade utdelningen per aktie för företag i under år t, 

 1, −tiD      = den faktiska utdelningen per aktie för företaget under år t-1.  

 
Enligt naive dividend model klassificeras informationen om företagens ordinarie utdelning 
som överraskande då utdelningen antingen höjs eller sänks från föregående års nivå. Vi väljer 
dock att även ta med de fall då det inte har skett någon förändring eftersom de är till stor hjälp 
för att studera om utdelningen har en kurspåverkande effekt och hur snabbt denna information 
reflekteras i aktiekursen.  Nedan följer indelningen av kommunikéer efter hur informationen 
om den ordinarie utdelningen var. 
 
 

Förändr ing av ordinar ie utdelning 
 

Förändr ing   Antal tillkännagivanden  % av total 
 
Höj ts   90 st.  58% 
Oförändrad   50 st.  33% 
Sänkts   14 st.  9% 
 

Totalt   154 st.  100% 
 
Tabell 3: Urvalsindelning avseende ordinarie utdelning 
 
 
4.3.3 Vinst före skatt och utdelning 
 
Det sista steget i denna indelningsprocedur var att dela upp företagen i sex olika grupper 
beroende på hur den faktiska vinsten motsvarade förväntningarna samt beroende på hur 
utdelningen hade förändrats i förhållande till föregående år. Denna indelning tillfredställer 
vårt behov av att hålla den förväntade vinsten konstant för att således kunna isolera 
utdelningen, vilket också överensstämmer med den indelning Gunasekarage använder sig av i 
sin händelsestudie från 2006. De sex grupperna presenteras nedan: 
 
- -    Vinsten underträffade förväntningarna, Sänkning av utdelning   (VUF, SU) 
- =    Vinsten underträffade förväntningarna, Oförändrad utdelning   (VUF, OU) 
- +    Vinsten underträffade förväntningarna, Höjning av utdelning    (VUF, HU) 
+ -    Vinsten överträffade förväntningarna, Sänkning av utdelning    (VÖF, SU) 
+ =   Vinsten överträffade förväntningarna, Oförändrad utdelning     (VÖF, OU) 
+ +   Vinsten överträffade förväntningarna, Höjning av utdelning      (VÖF, HU) 

 
Denna indelning möjliggör det för oss att studera om information om ett företags utdelning 
har en effekt på aktiekursen. Om vi till exempel får ett mer signifikant resultat vid VÖF OU 
än vid VÖF SU så kan vi dra slutsatsen att marknadens aktörer värderar information om ett 
företags utdelning högt. Aktiekursen tenderar i så fall att stiga mer när vinsten överträffar 
förväntningarna och utdelningen är oförändrad än när utdelningen har sänkts. Detta innebär 
att aktiemarknaden tolkar informationen om en sänkning av ordinarie utdelning som en 
negativ nyhet och således drar ner aktiekursen i förhållande till vad den kunde ha varit på om 
utdelningen varit oförändrad.  
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Klassifikation av urval 
 

Utdelning 
 

Vinst  Höj ts Oförändrad             Sänkts         Totalt 
 
Över  förväntan 63 st.      23 st.              9 st.             95 st. 
Under förväntan 27 st.      27 st.              5 st.            59 st. 
  
Totalt                    90 st.      50 st.              14 st.           154 st. 
 
Tabell 4: Slutgiltig klassifikation av urvalen 
 

4.4 Tidsperioder 
 
Efter det att vi gjort klassificeringen av vårt slutgiltiga urval var det hög tid att bestämma 
vilka tidsperioder som skulle inkluderas i studien. Vi valde att använda oss av en 
skattningsperiod bestående av 50 börsdagar för att kunna skatta den förväntade avkastningen 
för aktierna. Vi anser att en skattningsperiod om 50 dagar innan händelsen är tillräckligt för 
att kunna beräkna den förväntade avkastningen rättvist. Skattningsperioden stäcker sig från 
dag 11 till dag 60 innan händelsen eftersom att den inte ska påverkas av vår 
undersökningsperiod som är 10 dagar innan och 10 dagar efter händelsen. 
Undersökningsperioden använder vi oss av för att studera om det går att påträffa en 
signifikant onormal avkastning innan och/eller efter offentliggörandet av händelsen. 
Anledningen till detta val är för vi anser att det inte behövs en längre period för att studera om 
aktiemarknaden är effektiv av den halvstarka graden. Det är även under den här perioden som 
det föreligger störst omsättning och således också störst aktiekursrörelser93.  Hade vi valt en 
kortare undersökningsperiod så hade vi kanske missat eftersläpande kursrörelser som är ett 
resultat av händelsen vi studerar. Vår eventperiod har vi redan beskrivit och den sträcker sig 
från 15 dagar innan publiceringen till 15 dagar efter. Publiceringsdagen av 
bokslutskommunikén har vi döpt till t = 0och på denna dag förväntar vi oss att finna en 
signifikant onormal avkastning som ett resultat av den nypublicerade informationen om 
företagens ordinarie utdelning. Bokslutskommunikéerna publiceras på förmiddagen denna 
dag, vilket innebär att det finns utrymme för ytterligare handel innan börsens stängning. Om 
kommunikéerna hade publicerats efter börsens stängning så hade vi varit tvungna att ha döpa 
den första dagen då det förekom handel i aktien efter händelsen som t = 0. 
 
Tidsperiodsindelningen kan sammanfattas enligt följande: 
 
Skattningsperiod: -60 till -11 (50 börsdagar) 
Eventperiod:  -15 till 15 (31 börsdagar) 
Undersökningsperiod: -10 till 10 (21 börsdagar) 
Publiceringsdatum:  t = 0  
 
 
 

                                                 
93 How J.C.Y. et al., 1992, p. 25 



 

31 (54) 

4.5 Marknadsmodellen 
 
Vi har valt att använda oss av marknadsmodellen vid beräkning av en akties onormala 
avkastning. Valet grundar sig dels i att det är en etablerad modell som är frekvent 
förekommande i liknande händelsestudier, men även i att det är en modell som på ett 
tillfredställande sätt inkorporerar de olika företagens risknivåer i kalkylen. Vi tror inte att en 
akties avkastning enbart tenderar att röra sig i samma riktning som övriga aktier på 
marknaden, utan vi anser att den företagsspecifika risken också har en påverkan på 
aktiekursen. Därför anser vi att det är viktigt att inkludera denna riskfaktor i beräkning av 
aktiernas förväntade avkastning för att på så sätt kunna erhålla en rättvis beräkning av 
aktiernas onormala avkastning.   
 

4.6 Index 
 
Då vi använder oss av marknadsmodellen så blir valet av jämförelseindex väldigt viktigt 
eftersom detta index ska kompensera för den unika risken som aktierna har. Indexet ska även 
kunna representera den population som urvalet är hämtat från. Vår population skulle kunna 
sägas bestå av alla noterade företag på Stockholmsbörsen då våra urval består av företag från 
olika branscher som återfinns på Stockholmsbörsens Large Cap lista. Av den anledningen föll 
vårt val av index på OMX Stockholm_PI då detta index inkluderar alla noterade företag på 
Stockholmsbörsen. Detta index kommer alltså att representera marknadsportföljen i vår studie 
och förväntas ha 1=β . 
 

4.7 Hypoteser 
 
Vi kommer nu att presentera de tre huvudhypoteser vi har valt att testa för att besvara vår 
problemställning och uppfylla syftet med vår uppsats. Hypoteserna ska tillämpas på 
respektive urvalsgrupp i studien, vilket resulterar i 1863 =⋅  hypotestest. Hypotestesten görs 
med hjälp av en t-statistika och har som syfte att testa om de går att påträffa en signifikant 
onormal avkastning i samband med offentliggöranden om företagens ordinarie utdelning. 
Hypotes 1 är till för att besvara den första problemställningen med avseende på om 
informationen om ett företags ordinarie utdelning har en effekt på aktiekursen. Hypotes 2 och 
3 har för avsikt att besvara den andra problemställningen om det går att påträffa en signifikant 
onormal avkastning innan och/eller efter offentliggörandet av den nya informationen. Vår 
utgångspunkt är att vi inte kommer att kunna förkasta nollhypotesen för hypotestest 2 och 3. 
Hypotestes 1 förväntar vi oss att vi ska kunna förkasta i enlighet med den teori som finns om 
kurseffekten av ny information om ett företags ordinarie utdelning.  
 

 
Hypotestest 1:  :Ho Nypublicerad information om en förändring av ett företags ordinarie 

utdelning ger inte upphov till en signifikant onormal avkastning dag t = 
0. ( )0: =AARHo  

 
:Ha Nypublicerad information om en förändring av ett företags ordinarie 

utdelning ger upphov till en signifikant onormal avkastning dag t = 0. 
( )0: ≠AARHa  
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Hypotestest 2:  :Ho Nypublicerad information om en förändring av ett företags ordinarie 
utdelning ger inte upphov till en signifikant onormal avkastning 
dagarna innan tillkännagivandet av informationen. ( )0: =CAARHo  

   
 :Ha Nypublicerad information om en förändring av ett företags ordinarie 

utdelning ger upphov till en signifikant onormal avkastning dagarna 
innan tillkännagivandet av informationen. ( )0: ≠CAARHa  

 
Hypotestest 3: :Ho Nypublicerad information om en förändring av ett företags ordinarie 

utdelning reflekteras direkt i aktiekursen och det går således inte att 
påträffa en signifikant onormal avkastning dagarna efter 
tillkännagivandet av informationen. ( )0: =CAARHo  

 
 :Ha Nypublicerad information om en förändring av ett företags ordinarie 

utdelning reflekteras inte direkt i aktiekursen och det går således att 
påträffa en signifikant onormal avkastning dagarna efter 
tillkännagivandet av informationen. ( )0: ≠CAARHa  

 

4.8 Teststatistika 
 
För att testa ovanstående hypoteser använder vi oss av en t-statistika. Anledningen till att vi 
använder oss av den istället för z-statistikan är för att vi har förhållandevis små urval i vår 
studie. Detta innebär att z-statistikan inte går ett använda eftersom det inte är möjligt att 
garantera att parametrarna i urvalen är normalfördelade och således inte heller att 
teststatistikan är det. Vad vi dock kan anta är att populationen som urvalen är hämtade ifrån är 
normalfördelad samt att observationerna i urvalen är oberoende mätningar. Dessa antaganden 
gör att vi kan använda oss av t-statistikan. 
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5. EMPIRI  
 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de resultat vi har erhållit i studien. Dessa 
resultat kommer att presentera tydligt och överskådligt i tabeller och diagram.  
 

5.1 Vinsten underträffade förväntningarna, Sänkning av utdelning 

 

VUF, SU 
t AAR Stdav. t-värde CAAR Stdav. t-värde 

10 0,0103104 0,0158708 1,4527 -0,0225878 0,0119490    -4,2270 * 
9 -0,0048887 0,0131073 -0,8340 -0,0328982 0,0146602      -5,0178 ** 
8 -0,0058223 0,0105992 -1,2283 -0,0280094 0,0078457      -7,9829 ** 
7 0,0005539 0,0147630 0,0839 -0,0221871 0,0114151    -4,3462 * 
6 -0,0013163 0,0076911 -0,3827 -0,0227410 0,0165556    -3,0715 * 
5 -0,0033796 0,0122784 -0,6155 -0,0214247 0,0179044 -2,6757 
4 0,0020871 0,0060828 0,7672 -0,0180451 0,0191575 -2,1062 
3 0,0005753 0,0180361 0,0713 -0,0201322 0,0162985 -2,7620  
2 -0,0110750 0,0154694 -1,6009 -0,0207075 0,0155706    -2,9738 * 

1 -0,0096325 0,0146622 -1,4690 -0,0096325 0,0146622 -1,4690 

0 -0,0190735 0,0418644 -1,0188      
-1 0,0112047 0,0170013 1,4737 -0,0069895 0,0655699 -0,2384 
-2 -0,0026235 0,0148128 -0,3960 -0,0181942 0,0778874 -0,5223 
-3 -0,0126815 0,0258723 -1,0960 -0,0155706 0,0779996 -0,4464 
-4 -0,0079977 0,0184676 -0,9684 -0,0028891 0,0608799 -0,1061 
-5 0,0013418 0,0114501 0,2620 0,0051086 0,0541125 0,2111 
-6 0,0033625 0,0188648 0,3986 0,0037668 0,0582426 0,1446 
-7 -0,0029311 0,0203356 -0,3223 0,0004043 0,0483008 0,0187 
-8 -0,0001111 0,0238204 -0,0104 0,0033354 0,0309286 0,2411 
-9 0,0000853 0,0072523 0,0263 0,0034464 0,0079472 0,9697 

-10 0,0033611 0,0061109 1,2299 0,0033611 0,0061109 1,2299 
 
Tabell 5:  T-värdena för AAR och CAAR är beräknade med hjälp av t-statistikan (n = 5 och 4 F.G.) 

*     Signifikant resultat på 5 procentnivån ( )7764,2,7764,2 −<> tt .  

                 * *   Signifikant resultat på 1 procentnivån ( )6041,4,6041,4 −<> tt . 
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 Diagram 1: AAR och CAAR för VUF SU 
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5.2 Vinsten underträffade förväntningarna, Oförändrad utdelning 

 

VUF, OU 
t AAR Stdav. t-värde CAAR Stdav. t-värde 

10 0,0012043 0,0199800 0,3132 0,0186230 0,0571885 1,6921 
9 -0,0023673 0,0096614 -1,2732 0,0174187 0,0682200 1,3267 
8 -0,0002591 0,0208100 -0,0647 0,0197861 0,0696183 1,4768 
7 -0,0018914 0,0158477 -0,6202 0,0200451 0,0625945 1,6640 
6 -0,0029036 0,0189453 -0,7964 0,0219365 0,0614593 1,8546  
5 0,0032382 0,0158441 1,0620 0,0248401 0,0676938 1,9067  
4 0,0024693 0,0255984 0,5012 0,0216019 0,0586176 1,9149  
3 0,0055614 0,0208801 1,3840 0,0191325 0,0516054 1,9265  
2 0,0072163 0,0185387 2,0226  0,0135711 0,0412466 1,7097  

1 0,0063548 0,0330201 1,0000 0,0063548 0,0330201 1,0000 

0 -0,0305006 0,0533351     -2,9715 **       
-1 0,0036272 0,0195760 0,9628 -0,0085950 0,0675547 -0,6611 
-2 -0,0040497 0,0162025 -1,2987 -0,0122222 0,0634098 -1,0016 
-3 -0,0031411 0,0176033 -0,9272 -0,0081724 0,0553495 -0,7672 
-4 -0,0017401 0,0173085 -0,5224 -0,0050313 0,0506727 -0,5159 
-5 0,0039791 0,0161799 1,2779 -0,0032912 0,0530219 -0,3225 
-6 -0,0031840 0,0161958 -1,0215 -0,0072703 0,0566553 -0,6668 
-7 -0,0046222 0,0195917 -1,2259 -0,0040863 0,0489470 -0,4338 
-8 0,0085973 0,0320699 1,3930 0,0005359 0,0525294 0,0530 
-9 -0,0028952 0,0186587 -0,8063 -0,0080614 0,0337728 -1,2403 

-10 -0,0051662 0,0212385 -1,2639 -0,0051662 0,0212385 -1,2639 
 
Tabell 6: T-värdena för AAR och CAAR är beräknade med hjälp av t-statistikan (n = 27 och 26 F.G.) 

*     Signifikant resultat på 5 procentnivån ( )0555,2,0555,2 −<> tt .  

      * *   Signifikant resultat på 1 procentnivån ( )7787,2,7787,2 −<> tt . 
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5.3 Vinsten underträffade förväntningarna, Höjning av utdelning 
 
 

VUF, HU 
t AAR Stdav. t-värde CAAR Stdav. t-värde 

10 -0,0015532 0,0136279 -0,5922 -0,0082614 0,0400634 -1,0715 
9 -0,0045850 0,0201745 -1,1809 -0,0067082 0,0351944 -0,9904 
8 0,0003131 0,0125611 0,1295 -0,0021232 0,0345348 -0,3195 
7 -0,0011630 0,0189792 -0,3184 -0,0024364 0,0327215 -0,3869 
6 -0,0018554 0,0113943 -0,8461 -0,0012734 0,0307318 -0,2153 
5 -0,0059929 0,0114287    -2,7247 * 0,0005821 0,0294966 0,1025 
4 0,0003133 0,0124778 0,1305 0,0065750 0,0296410 1,1526 
3 0,0017201 0,0139803 0,6393 0,0062617 0,0270992 1,2007 
2 0,0037828 0,0135809 1,4473 0,0045417 0,0207875 1,1353 

1 0,0007589 0,0171633 0,2297 0,0007589 0,0171633 0,2297 

0 -0,0182805 0,0449459    -2,1134 *       
-1 -0,0001062 0,0236075 -0,0234 -0,0151623 0,0476368 -1,6539 
-2 -0,001335 0,0108941 -0,6368 -0,0150561 0,0359626     -2,1754 * 
-3 -0,0010492 0,0117582 -0,4636 -0,0137211 0,0388752  -1,8340  
-4 -0,0060826 0,0122360    -2,5831 * -0,0126719 0,0354944  -1,8551  
-5 0,0017825 0,0145380 0,6371 -0,0065893 0,0342025 -1,0011 
-6 0,0091835 0,0161014       2,9636 ** -0,0083717 0,0333096 -1,3060 
-7 -0,0013178 0,0123154 -0,5560 -0,0175552 0,0370168    -2,4643 * 
-8 -0,0042418 0,0158651 -1,3893 -0,0162375 0,0398602    -2,1167 * 
-9 -0,0057579 0,0216816 -1,3799 -0,0119957 0,0287681    -2,1667 * 

-10 -0,0062378 0,0116179      -2,7899 ** -0,0062378 0,0116179      -2,7899 ** 
 
Tabell 7:  T-värdena för AAR och CAAR är beräknade med hjälp av t-statistikan (n = 27 och 26 F.G.) 

*     Signifikant resultat på 5 procentnivån ( )0555,2,0555,2 −<> tt .  

      * *   Signifikant resultat på 1 procentnivån ( )7787,2,7787,2 −<> tt . 
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5.4 Vinsten överträffade förväntningarna, Sänkning av utdelning 
 
 

VÖF, SU 
t AAR Stdav. t-värde CAAR Stdav. t-värde 

10 -0,0016868 0,0216383 -0,2339 0,0110934 0,0978959 0,3400 
9 0,0005629 0,0134533 0,1255 0,0127803 0,0945605 0,4055 
8 -0,0105572 0,0205452 -1,5416 0,0122174 0,0935149 0,3919 
7 0,0005051 0,0173968 0,0871 0,0227746 0,0849352 0,8044 
6 0,0092473 0,0199693 1,3892 0,0222696 0,0732985 0,9115 
5 0,0059563 0,0201540 0,8866 0,0130222 0,0570363 0,6849 
4 0,0076556 0,0230662 0,9957 0,007066 0,0517847 0,4093 
3 -0,0020994 0,0195837 -0,3216 -0,0005896 0,0489255 -0,0362 
2 -0,0018543 0,0229215 -0,2427 0,0015097 0,0393520 0,1151 

1 0,0033641 0,0227922 0,4428 0,0033641 0,0227922 0,4428 

0 0,0340012 0,0484523 2,1052       
-1 0,0010945 0,0182974 0,1795 -0,0050053 0,0760217 -0,1975 
-2 -0,0005139 0,0240702 -0,064 -0,0060998 0,0725577 -0,2522 
-3 -0,0070042 0,0156446 -1,3431 -0,0055859 0,0546428 -0,3067 
-4 0,0106925 0,0176929 1,8130 0,0014183 0,0584149 0,0728 
-5 0,0006784 0,0159054 0,1280 -0,0092742 0,0518720 -0,5364 
-6 -0,0002244 0,0222343 -0,0303 -0,0099526 0,0438906 -0,6803 
-7 -0,0007336 0,0295693 -0,0744 -0,0097282 0,0384300 -0,7594 
-8 -0,0057597 0,0176122 -0,9811 -0,0089945 0,0246320 -1,0955 
-9 0,0064990 0,0253492 0,7691 -0,0032349 0,0273232 -0,3552 

-10 -0,0097339 0,0202994 -1,4386 -0,0097339 0,0202994 -1,4386 
 
Tabell 8:  T-värdena för AAR och CAAR är beräknade med hjälp av t-statistikan (n = 9 och 8 F.G.) 

*     Signifikant resultat på 5 procentnivån ( )3060,2,3060,2 −<> tt .  

      * *   Signifikant resultat på 1 procentnivån ( )3554,3,3554,3 −<> tt . 
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5.5 Vinsten överträffade förväntningarna, Oförändrad utdelning 
 
 

VÖF, OU 
t AAR Stdav. t-värde CAAR Stdav. t-värde 

10 0,0003610 0,0215886 0,0802 0,0021428 0,0480451 0,2139 
9 0,0000400 0,0144435 0,0133 0,0017817 0,0416471 0,2052 
8 -0,0018884 0,0215250 -0,4207 0,0017418 0,0411127 0,2032 
7 -0,0012945 0,0103590 -0,5993 0,0036302 0,0311031 0,5597 
6 -0,0065234 0,0125283    -2,4972 * 0,0049246 0,0341083 0,6924 
5 0,0029642 0,0167884 0,8468 0,0114481 0,0346807 1,5831 
4 0,0052863 0,0134048 1,8913 0,0084839 0,0268071 1,5178 
3 0,0015192 0,0139011 0,5241 0,0031976 0,0243882 0,6288 
2 0,0034052 0,0143939 1,1346 0,0016784 0,0226020 0,3561 

1 -0,0017268 0,0163610 -0,5062 -0,0017268 0,0163610 -0,5062 

0 0,0307285 0,0383969      3,8380 **       
-1 0,0027099 0,0179663 0,7234 -0,0047367 0,0558421 -0,4068 
-2 -0,0001017 0,0194922 -0,0250 -0,0074466 0,0546068 -0,654 
-3 -0,0004867 0,0142049 -0,1643 -0,0073449 0,0413620 -0,8516 
-4 -0,0069873 0,0139594    -2,4005 * -0,0068582 0,0314622 -1,0454 
-5 0,0002503 0,0179720 0,0668 0,0001291 0,0246901 0,0251 
-6 0,0004731 0,0138795 0,1635 -0,0001212 0,0206788 -0,0281 
-7 0,0002574 0,0135292 0,0912 -0,0005943 0,0237462 -0,1200 
-8 -0,0028704 0,0160051 -0,8601 -0,0008517 0,0253439 -0,1612 
-9 0,0027008 0,0128287 1,0097 0,0020187 0,0165490 0,5850 

-10 -0,0006821 0,0115771 -0,2826 -0,0006821 0,0115771 -0,2826 
 
Tabell 9:  T-värdena för AAR och CAAR är beräknade med hjälp av t-statistikan (n = 23 och 22 F.G.) 

*     Signifikant resultat på 5 procentnivån ( )0739,2,0739,2 −<> tt .  

      * *   Signifikant resultat på 1 procentnivån ( )8188,2,8188,2 −<> tt . 
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5.6 Vinsten överträffade förväntningarna, Höjning av utdelning 
 
 

VÖF, HU 
t AAR Stdav. t-värde CAAR Stdav. t-värde 

10 -0,0031026 0,0119694    -2,0574 * 0,0018228 0,0532279 0,2718 
9 0,0017049 0,0127873 1,0583 0,0049254 0,0541488 0,7220 
8 -0,0032466 0,0132832 -1,9400 0,0032205 0,0571307 0,4474 
7 -0,0001904 0,0135145 -0,1118 0,0064671 0,0520595 0,9860 
6 -0,0009217 0,0106610 -0,6862 0,0066575 0,0501469 1,0538 
5 0,0018395 0,0177974 0,8204 0,0075792 0,0490719 1,2259 
4 0,0022539 0,0182792 0,9787 0,0057397 0,0436549 1,0436 
3 0,0015879 0,0167517 0,7524 0,0034858 0,0317214 0,8722 
2 0,0006035 0,0159327 0,3007 0,0018979 0,0270630 0,5566 

1 0,0012943 0,0201149 0,5107 0,0012943 0,0201149 0,5107 

0 0,0207627 0,0394362     4,1789 **       
-1 0,0002669 0,0154414 0,1372 0,0027633 0,0462059 0,4747 
-2 0,0020889 0,0169521 0,9781 0,0024963 0,0394323 0,5025 
-3 0,0004854 0,0146665 0,2627 0,0004074 0,0380668 0,0849 
-4 0,0005820 0,0190076 0,2431 -0,0000780 0,0356605 -0,0174 
-5 -0,0003268 0,0165139 -0,1571 -0,0006601 0,0340935 -0,1537 
-6 -0,0014621 0,0155272 -0,7474 -0,0003333 0,0323104 -0,0819 
-7 -0,0003267 0,0140946 -0,1840 0,0011288 0,0270554 0,3312 
-8 0,0005783 0,0160255 0,2864 0,0014555 0,0231908 0,4982 
-9 -0,0026699 0,0124262 -1,7054 0,0008772 0,0222289 0,3132 

-10 0,0035471 0,0170307 1,6531 0,0035471 0,0170307 1,6531 
 
Tabell 10:  T-värdena för AAR och CAAR är beräknade med hjälp av t-statistikan (n = 63 och 62 = 60  F.G.) 

*     Signifikant resultat på 5 procentnivån ( )0003,2,0003,2 −<> tt .  

      * *   Signifikant resultat på 1 procentnivån ( )6603,2,6603,2 −<> tt . 
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6. ANALYS 
 
I detta avsnitt avser vi att analysera våra empiriska resultat utifrån uppsatsens teoretiska 
referensram. Analysen görs för studiens respektive hypotestest för att på ett så bra och tydligt 
sätt som möjligt ge underlag för slutsatser gällande uppsatsens syfte och dess 
problemställningar. 
 

6.1 Hypotestest 1 
 
Hypotestest 1 har som syfte att besvara den första problemställningen med avseende på om 
nypublicerad information om ett företags ordinarie utdelning har en kurspåverkande effekt. 
Testet går ut på att studera om det gick att påträffa en signifikant onormal avkastning den 
dagen då informationen offentliggjordes.  
 

 
Hypotestest 1:  :Ho Nypublicerad information om en förändring av ett företags ordinarie 

utdelning ger inte upphov till en signifikant onormal avkastning dag t = 
0. ( )0: =AARHo  

 
:Ha Nypublicerad information om en förändring av ett företags ordinarie 

utdelning ger upphov till en signifikant onormal avkastning dag t = 0. 
( )0: ≠AARHa  

 
 
Nedanstående tabell redovisar de t-värden vi erhöll från teststatistikan den dagen då 
informationen offentliggjordes. Vi har även valt att markera de t-värden som är statistiskt 
signifikanta på 1 och 5 procentsnivån. 
 
 

Hypotestest 1: 
t VUF, SU VUF, OU VUF, HU VÖF, SU VÖF, OU VÖF, HU 
0 -1,0188 -2,9715**  -2,1134* 2,1052 3,838**  4,1789**  

 
 Tabell 11:  *    Signifikant resultat på 5 procentsnivån.  

               **   Signifikant resultat på 1 procentsnivån. 
 
 

T-värdena i ovanstående tabell visar skillnaderna vad gäller hypotestestens resultat för de 
olika urvalsgrupperna. Som vi kan se i tabellen är alla urvalsgrupper förutom VUF SU och 
VÖF SU signifikanta på åtminstone 5 procentsnivån. Anledningen till att vi inte fick 
signifikanta resultat för dessa urvalsgrupper beror troligtvis på vårt begränsade urval om 
endast fem och nio observationer. Det går således inte att tolka resultaten från dessa 
urvalsgrupper som att den negativa informationen om företagens ordinarie utdelning och vinst 
inte ger upphov till en signifikant onormal avkastning. Om vi bortser från dessa urvalsgrupper 
så överensstämmer våra resultat med teorin om att det går att påträffa en väsentlig onormal 
avkastning den dagen då överraskande information om faktisk vinst och ordinarie utdelning 
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offentliggörs. Genom att använda oss av ovanstående urvalsindelning kan vi också särskilja 
den onormala avkastning som kan tillskrivas informationen om en förändring av företagens 
ordinarie utdelning från informationen avseende kvartalsvinsten.   
 
Om vi koncentrerar oss på de tre urvalsgrupperna där vinsten överträffade förväntningarna går 
det att se att vi erhöll det signifikant starkaste resultatet då även nivån på den ordinarie 
utdelningen har höjts. Granskar vi urvalsgruppen då utdelningen istället har sänkts går det att 
se att vi inte har fått ett signifikant resultat.  Mellan ovanstående urvalsgrupper finner vi den 
urvalsgrupp där den ordinarie utdelningen var oförändrad. Denna grupp visade ett signifikant 
resultat som är starkare än då utdelningen sänktes, men svagare än den urvalsgrupp då 
utdelningen höjdes. Vi kan tolka dessa skillnader i signifikant styrka som att en förändring av 
den ordinarie utdelningen har en kurspåverkande effekt. Det går tydligt att det är ett mer 
signifikant resultat när utdelningen höjs än när den är oförändrad, samtidigt som det är ett 
mindre signifikant resultat när utdelningen sänks i jämförelse med om utdelningen är 
oförändrad. Våra resultat stämmer således väl överens med teorin om att en förändring av 
företags ordinarie utdelning har en stark effekt på aktiekursen. Vi ser också att våra resultat 
har likheter med vad tidigare forskare har redovisat.   
 
Väljer vi istället att fokusera på urvalsgrupperna där den faktiska vinsten underträffade 
marknadens förväntningar så ser vi att vi också får ett liknande resultat som för VÖF 
grupperna. Det signifikant starkaste resultatet erhöll vi för urvalsgruppen där den ordinarie 
utdelningen var oförändrad. Enligt teorin borde dock det starkast signifikanta resultatet ha 
påträffats för VUF SU gruppen, men detta kan förklaras av vårt begränsade urval för denna 
grupp. Att vi erhöll ett svagare signifikant resultat då utdelningen höjdes än då 
utdelningsnivån var oförändrad är emellertid helt i linje med vår teori.  Detta resultat kan 
tolkas som att en förändring av utdelningen har en stark effekt på aktiekursen, vilket gjorde att 
kursen inte sjönk lika mycket som den skulle ha gjort om utdelningen var oförändrad.  
 
Nedan presenteras ett diagram för alla urvalsgruppers genomsnittliga onormala avkastning 
(AAR) för undersökningsperioden. Som vi kan se så är det häftiga kursrörelser den dagen då 
vinsten och utdelningen offentliggjorts. Av det här diagrammet så går det dock inte att se att 
företagens ordinarie utdelning har en så stark effekt på aktiekursen som t-testen påvisar. Vi 
tror dock att denna effekt hade blivit än påtagligare i diagrammet om vi haft tillgång till större 
urvalsgrupper. 
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Diagram 7: AAR för samtliga urvalsgrupper 
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6.2 Hypotestest 2 
 
Det andra hypotestestet har som syfte att besvara den del av den andra problemställningen 
som berör frågan om huruvida det går att påträffa en signifikant onormal avkastning dagarna 
innan offentliggörandet om en förändring av ett företags ordinarie utdelning. Testet går ut på 
att studera om det förekom en signifikant onormal avkastning under en tiodagars period innan 
det att informationen publicerades.   
 
 
Hypotestest 2:  :Ho Nypublicerad information om en förändring av ett företags ordinarie 

utdelning ger inte upphov till en signifikant onormal avkastning 
dagarna innan tillkännagivandet av informationen. ( )0: =CAARHo  

   
 :Ha Nypublicerad information om en förändring av ett företags ordinarie 

utdelning ger upphov till en signifikant onormal avkastning dagarna 
innan tillkännagivandet av informationen. ( )0: ≠CAARHa  

 
 
Nedanstående tabell redovisar t-värdena vi erhöll från teststatistikan för de tio dagarna som 
föregicks innan offentliggörandet av den nya informationen. Vi har även valt att markera de t-
värden som är statistiskt signifikanta på 1 och 5 procentsnivån. 
 

 

Hypotestest 2 
t VUF, SU VUF, OU VUF, HU VÖF, SU VÖF, OU VÖF, HU 

-10 1,2299 -1,2639      -2,7899 ** -1,4386 -0,2826 1,6531 
-9 0,9697 -1,2403    -2,1667 * -0,3552 0,5850 0,3132 
-8 0,2411 0,0530    -2,1167 * -1,0955 -0,1612 0,4982 
-7 0,0187 -0,4338    -2,4643 * -0,7594 -0,1200 0,3312 
-6 0,1446 -0,6668 -1,3060 -0,6803 -0,0281 -0,0819 
-5 0,2111 -0,3225 -1,0011 -0,5364 0,0251 -0,1537 
-4 -0,1061 -0,5159 -1,8551  0,0728 -1,0454 -0,0174 
-3 -0,4464 -0,7672  -1,8340  -0,3067 -0,8516 0,0849 
-2 -0,5223 -1,0016    -2,1754 * -0,2522 -0,6540 0,5025 

-1 -0,2384 -0,6611 -1,6539 -0,1975 -0,4068 0,4747 
 
Tabell 12:  *    Signifikant resultat på 5 procentnivån.  
                  **   Signifikant resultat på 1 procentnivån. 
 
 
T-värdena i ovanstående tabell visar hypotestestens resultat för de olika urvalsgrupperna. Som 
det går att utläsa av tabellen så erhöll vi endast signifikanta resultat inom en av de sex 
urvalsgrupperna. Att vi fann signifikanta resultat i denna urvalsgrupp skulle kunna förklaras 
av att det kanske har läckt ut information om antingen företagens vinst eller utdelning innan 
informationen offentliggjordes. Det skulle även kunna bero på att det tidigare har 
kommunicerats information om dessa händelser, eller andra kurspåverkande händelser, som 
vår eventperiod inte lyckades fånga in på ett tillfredställande sätt.  
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Om vi bortser från denna urvalsgrupp så överensstämmer resultaten med våra förväntningar 
om att Stockholmsbörsen är effektiv av den halvstarka graden vid denna typ av händelse. Vi 
kan nämligen tolka tabellens t-värden som att en förändring av ett företags ordinarie utdelning 
inte ger upphov till en signifikant onormal avkastning innan informationen publicerats. 
Resultaten stämmer även överens med teorin om den effektiva marknadshypotesen i den 
bemärkelsen att den nya informationen inte har läckt ut till marknadens aktörer innan 
tillkännagivandet av händelsen i fråga. Det går även att tolka resultaten som att det inte har 
funnits några investerare som förfogat över denna relevanta information om företagens 
ordinarie utdelning och agerat på den innan informationen offentliggjorts. Vad gäller tidigare 
forskning avseende signifikant onormal avkastning innan offentliggörandet av information om 
ett företags ordinarie utdelning så överrensstämmer de allra flesta med våra resultat.  
 
I nedanstående diagram presenteras alla urvalsgruppers CAAR för perioden innan 
offentliggörandet om en förändring av företagens ordinarie utdelning. Som vi kan se av 
diagrammet så går det inte att påträffa några tydliga mönster avseende kumulativ 
genomsnittlig onormal avkastning innan händelsen. Detta diagram bidrar till t-testens resultat 
om att en förändring av företagens ordinarie utdelning inte påvisas av signifikant onormal 
avkastning dagarna innan tillkännagivandet.  
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Diagam 8: Samtliga urvalsgruppers CAAR för perioden innan händelsen. 
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6.3 Hypotestest 3 
 
Det tredje hypotestestet har som syfte att besvara den del av den andra problemställningen 
som berör frågan om huruvida det går att påträffa en signifikant onormal avkastning dagarna 
efter offentliggörandet om en förändring av ett företags ordinarie utdelning. Testet går ut på 
att studera om det förekom en signifikant onormal avkastning under en tiodagars period efter 
det att informationen publicerades.  
 
 
Hypotestest 3: :Ho Nypublicerad information om en förändring av ett företags ordinarie 

utdelning reflekteras direkt i aktiekursen och det går således inte att 
påträffa en signifikant onormal avkastning dagarna efter 
tillkännagivandet av informationen. ( )0: =CAARHo  

 
 :Ha Nypublicerad information om en förändring av ett företags ordinarie 

utdelning reflekteras inte direkt i aktiekursen och det går således att 
påträffa en signifikant onormal avkastning dagarna efter 
tillkännagivandet av informationen. ( )0: ≠CAARHa  

 
 

Nedanstående tabell redovisar de t-värden som vi erhöll från teststatistikan de tio påföljande 
dagarna efter det att den nya informationen offentliggjordes. Vi har även valt att markera de t-
värden som är statistiskt signifikanta på 1 och 5 procentsnivån. 
 
 

Hypotestest 3 
t VUF, SU VUF, OU VUF, HU VÖF, SU VÖF, OU VÖF, HU 
1 -1,4690 1,0000 0,2297 0,4428 -0,5062 0,5107 
2    -2,9738 * 1,7097  1,1353 0,1151 0,3561 0,5566 
3 -2,7620  1,9265  1,2007 -0,0362 0,6288 0,8722 
4 -2,1062 1,9149  1,1526 0,4093 1,5178 1,0436 
5 -2,6757 1,9067  0,1025 0,6849 1,5831 1,2259 
6   -3,0715 * 1,8546  -0,2153 0,9115 0,6924 1,0538 
7   -4,3462 * 1,6640 -0,3869 0,8044 0,5597 0,9860 
8      -7,9829 ** 1,4768 -0,3195 0,3919 0,2032 0,4474 
9      -5,0178 ** 1,3267 -0,9904 0,4055 0,2052 0,7220 

10   -4,2270 * 1,6921 -1,0715 0,3400 0,2139 0,2718 
 

Tabell 13:  *    Signifikant resultat på 5 procentnivån.  
               **  Signifikant resultat på 1 procentnivån. 
 
 
T-värdena i ovanstående tabell visar hypotestestens resultat för de olika urvalsgrupperna. Som 
det går att utläsa av tabellen så erhöll vi signifikanta resultat inom en av de sex 
urvalsgrupperna. Att vi fann signifikanta resultat inom VUF SU gruppen kan förklaras av vårt 
begränsade urval om endast fem observationer. Det skulle även kunna ha sin förklaring i att 
det tar en längre tid för marknadens aktörer att tolka och agera på den nya informationen, eller 
i att investerare tenderar att överskatta eller underskatta effekten på aktiekursen av dessa 
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ekonomiska händelser. I och med att vi endast fick signifikanta resultat i denna urvalsgrupp så 
går det dock inte att särskilja om det är den nya informationen om företagens vinst eller 
utdelning som ger upphov till denna onormala avkastning dagarna efter händelserna. Enligt 
teorin om den effektiva marknadshypotesen så ska denna information reflekteras direkt i 
företagens aktiekurser, vilket dock inte är fallet för denna urvalsgrupp.   
 
Bortser vi från denna urvalsgrupp kan vi dock se att resultaten överrensstämmer med våra 
förväntningar om att Stockholmsbörsen är effektiv av den halvstarka graden vid denna typ av 
händelse. Det går att tolka t-värdena som att en förändring av ett företags ordinarie utdelning 
inte ger upphov till en signifikant onormal avkastning dagarna efter det att informationen 
publicerats. Resultaten stämmer även överens med teorin om den effektiva 
marknadshypotesen i den bemärkelsen att informationen direkt inkorporeras i aktiekurserna. 
För dessa urvalsgrupper så kan vi också tolka resultaten som att marknadens aktörer tyder 
informationen i offentliggöranden om företagens ordinarie utdelning på ett snabbt och korrekt 
sätt. Vad gäller tidigare forskning avseende signifikant onormal avkastning efter 
offentliggörandet av information om ett företags ordinarie utdelning så går resultaten isär. 
Merparten av studierna överrensstämmer dock med våra resultat.  

 
I nedanstående diagram presenteras alla urvalsgruppers CAAR för perioden efter 
offentliggörandet om en förändring av företagens ordinarie utdelning. Som vi kan se av 
diagrammet så går det inte att påträffa några tydliga mönster avseende kumulativ 
genomsnittlig onormal avkastning efter händelsen. Detta diagram bidrar till t-testens resultat 
om att en förändring av företagens ordinarie utdelning inte påvisas av signifikant onormal 
avkastning dagarna efter tillkännagivandet.  
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Diagam 9: Samtliga urvalsgruppers CAAR för perioden efter händelsen. 
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7. SLUTSATSER 
 
I följande avsnitt redogör vi för de slutsatser som kan dras utifrån analysen av våra empiriska 
resultat. Här ämnar vi även dra en koppling till vårt syfte med uppsatsen för att på så sätt se 
hur väl vi har besvarat våra problemställningar. 
 
Den empiriska studien som vi genomfört har haft som huvudsyfte att bidra med ytterligare 
forskning kring huruvida Stockholmsbörsen är effektiv av den halvstarka graden. Som en del 
av denna studie så har vi även haft som syfte att undersöka huruvida en förändring av ett 
företags ordinarie utdelning ger upphov till en signifikant onormal avkastning den dagen då 
informationen offentliggörs. 
 

7.1 Problemställning 1 
 
En statistiskt säkerställd slutsats vi kan dra utifrån de empiriska resultat som vi erhöll i studien 
är att en förändring av ett företags ordinarie utdelning innehåller ny kurspåverkande 
information för aktiemarknadens aktörer. Det går således att påträffa en signifikant onormal 
avkastning vid offentliggörandet av denna information. Vi förkastar därmed nollhypotesen om 
att det inte skulle förekomma signifikant onormal avkastning vid en förändring av ett företags 
utdelning på Stockholmsbörsen. 
 

7.2 Problemställning 2 
 
Våra resultat visar att en förändring i ett företags ordinarie utdelning förmodligen inte ger 
upphov till en signifikant onormal avkastning innan offentliggörandet av denna nya 
information. Detta grundar vi på att det endast påträffades signifikant onormal avkastning i en 
utav våra sex urvalsgrupper. Vi kan därför inte förkasta nollhypotesen att en förändring i 
utdelningen inte ger upphov till en signifikant onormal avkastning dagarna innan händelsen, 
varför vi istället accepterar denna nollhypotes. 
 
Vad gäller den tredje hypotesen om att en förändring i ett företags ordinarie utdelning inte ger 
upphov till en signifikant onormal avkastning efter offentliggörandet av den nya 
informationen så har vi inte heller här erhållit tillräckligt signifikanta resultat för att förkasta 
nollhypotesen. Vi accepterar således nollhypotesen och tolkar resultatet som att den nya 
informationen snabbt och korrekt inkorporeras i aktiekursen. 
 
Resultaten av dessa två hypotestest tyder på att Stockholmsbörsen är effektiv av den 
halvstarka graden vid denna typ av kurspåverkande händelse. Vi finner det därför osannolikt 
att det går att göra en övervinst på denna information innan och/eller efter offentliggörandet. 
Dessa resultat bidrar i hög grad med ytterligare stöd för att aktiemarknaden är effektiv enligt 
den halvstarka graden.    
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8. EGNA REFLEKTIONER 
 
Finansiering är ett ämne som intresserar och fascinerar oss båda. Att därför erbjudas 
möjligheten att skriva en kandidatuppsats inom ett ämne som vi ägnar mycket av vår fritid åt 
känns mer som ett privilegium än som en obligatorisk kursuppgift. Vidare har vi fått en 
djupare förståelse och inblick i hur aktiemarknaden fungerar vid tillkännagivanden om 
företags ordinarie utdelning, vilket även är en faktor som kan gynna oss i framtiden. Att läsa 
tidskrifter om forskare som undersöker marknadseffektivitet är intressant, men att själv få 
vara delaktig och bidra med någonting konkret till forskningsområdet känns verkligen 
spännande och självutvecklande!  
 
Vi anser att det stora och ökande intresset för aktier som sparform beror på ett flertal faktorer, 
men främst det faktum att aktier har genererat högst avkastning i jämförelse med övriga 
sparformer under en lång tidsperiod. Ytterligare en anledning som vi anser påverka intresset 
är vetskapen om det faktum att aktiemarknaden är tillgänglig för gemene individ och att alla, 
förutom eventuellt insiders, har samma förutsättningar för att uppnå överavkastning.  
 
Det nya pensionssystemet där det ges möjlighet att själv få välja ut aktier att investera pengar 
i har säkerligen också det haft ett finger med i spelet. Många individer som kanske aldrig 
annars skulle ha haft i åtanke att investera i aktier gavs nu möjligheten, varav många fann det 
intressant och utmanande. Vilket kanske resulterade i att aktiehandeln utvecklades från att 
endast vara ett pensionssparande till att också omfatta en privat investering.  
 
Vad gäller den effektiva marknadshypotesen och dess underklasser anser vi att 
aktiemarknaden i stort kan klassificeras som effektiv av den halvstarka formen. Detta skulle i 
sådana fall innebära att det är omöjligt att generera övervinster genom att tolka och analysera 
offentlig information. Vi menar inte att allt är lämnat åt slumpen, utan vi anser att varje 
individ på aktiemarknaden kan påverka sitt sparande så till den grad att det är möjligt att öka 
medvetenheten om de enskilda aktiernas risk för att på så sätt kunna finna den kombination av 
sparandeformer som genererar den risknivå personen i fråga är beredd att acceptera i 
förhållande till den avkastning som dessa kan generera.  
 
Existerar det då inte anomalier överhuvudtaget på den svenska börsen? Vi betraktar 
marknaden som effektiv i det stora hela, vilket innebär att det således inte existerar några 
anomalier. De anomalier som påträffas försvinner snabbt då marknadens aktörer försöker 
utnyttja den felaktiga prissättningen. En viktig utveckling som har skett är att ny information i 
nuläget införlivas mycket snabbare i aktiekursen än vad som tidigare var fallet. Vad är då 
orsakerna till denna utveckling? Främst har globalisering och ny teknik spelat en 
framträdande roll, där Internet har varit pionjären, men även det ökade intresset vilket har lett 
till att antalet aktiva marknadsaktörer har ökat markant har spelat en roll.   
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: Klassificering av slutgiltigt urval (Åren betecknar det året som 

bokslutskommunikén gäller, d.vs. år 2001 publicerades i början av år 2002) 
 
 

 
VÖF, HU  VÖF, OU 

           
ABB Ltd. 2005 Nordea Bank 2005  ABB Ltd. 2003 

Assa Abloy B 2001 Saab B 2001  Alfa Laval 2002 
AstraZeneca 2004 Saab B 2002  Assa Abloy B 2003 

Atlas Copco B 2002 Saab B 2004  AstraZeneca 2002 
Autoliv 2002 Saab B 2005  Autoliv 2001 

Autoliv 2003 Sandvik 2003  Höganäs B 2003 
Autoliv 2004 SCA B 2001  MTG B 2001 
Autoliv 2005 SCA B 2003  MTG B 2003 
Axfood 2003 SCA B 2005  MTG B 2004 

Boliden 2005 Scania B 2002  MTG B 2005 
D. Carnegie & Co 2004 Scania B 2003  Nordea Bank 2002 

Electrolux B 2001 Scania B 2004  Saab B 2003 
Electrolux B 2004 SHB B 2002  SAS 2002 
Electrolux B 2005 SHB B 2003  Scania B 2005 

Eniro 2001 SHB B 2004  SEB C 2001 
Eniro 2004 SHB B 2005  SEB C 2002 

Ericsson B 2004 Skanska B 2003  Securitas B 2003 
Getinge B 2001 Skanska B 2004  SSAB B 2003 
Getinge B 2002 SKF B 2001  Stora Enso R 2001 
Getinge B 2004 SKF B 2003  Swedbank A 2002 
Getinge B 2005 SSAB B 2004  Tele2 B 2002 
H & M B 2001 Swedbank A 2004  TietoEnator 2003 
H & M B 2004 Swedbank A 2005  Volvo B 2002 
Holmen B 2002 Swedish Match 2001  23 ST 
Holmen B 2005 Swedish Match 2004    

Nobel Biocare 2002 Swedish Match 2005    
Nobel Biocare 2003 TietoEnator 2004    

Nobel Biocare 2004 Trelleborg B 2001    
Nobel Biocare 2005 Trelleborg B 2003    

Nobia 2005 Trelleborg B 2004    
Nokia 2002 Volvo B 2004    
Nokia 2004        

  63 ST      
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VÖF, SU  VUF, HU 

         
Atlas Copco B 2005  Alfa Laval 2003 

Elekta B 2005  Alfa Laval 2005 
Getinge B 2003  Assa Abloy B 2004 

Nokia 2001  AstraZeneca 2003 
SAS 2001  AstraZeneca 2005 

Skanska B 2001  Atlas Copco B 2001 
Skanska B 2002  D. Carnegie & Co 2002 
TietoEnator 2002  Ericsson B 2005 
TietoEnator 2005  H & M B 2005 

9 ST  Holmen B 2001 

   Höganäs B 2002 
   Nokia 2005 
   Nordea Bank 2001 
   Nordea Bank 2003 
   Oriflame 2004 
   SCA B 2002 
   Securitas B 2004 
   SHB B 2001 
   SSAB B 2002 
   Swedish Match 2002 
   Swedish Match 2003 
   Tele2 B 2003 
   TeliaSonera 2004 
   TietoEnator 2001 

   Trelleborg B 2002 
   Trelleborg B 2005 
   Volvo B 2005 

   27 ST 
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VUF, OU  VUF, SU 

         
ABB Ltd. 2001  Ericsson B 2001 
ABB Ltd. 2002  NCC B 2001 
ABB Ltd. 2004  Scania B 2001 

AstraZeneca 2001  SKF B 2005 
Boliden 2003  Tele2 B 2005 
Boliden 2004  5 ST 
Eniro 2005    

Ericsson B 2002    
Ericsson B 2003    
Holmen B 2004    

Höganäs B 2001    
Höganäs B 2005    

Lundin Petroleum 2005    
Millicom 2004    
MTG B 2002    
NCC B 2003    
OMX 2004    
SAS 2003    
SAS 2004    

SCA B 2004    
SSAB B 2001    

Stora Enso R 2002    
Stora Enso R 2003    
Stora Enso R 2004    

Stora Enso R 2005    
Swedbank A 2001    

Volvo B 2001    
27 ST    
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Bilaga 2: Vinst innan skatt för Q4 och utdelning per aktie 
 

 Förväntad och faktisk vinst (innan skatt) 
Aktie 2001 Q4 2002 Q4 2003 Q4 2004 Q4 2005 Q4 

  Förv. Faktisk Förv. Faktisk Förv. Faktisk Förv. Faktisk Förv. Faktisk 
ABB Ltd -469 -980 -131 -161 96 110 294 198 425 471 
Alfa Laval     316 346 330 275     338 276 
Assa Abloy B 446 469     -788 -758 646 588     
AstraZeneca 1,117 1,102 963 1,081 911 869 1,319 1,345 1,714 1,689 
Atlas Copco 1,078 1,054 1,13 1,254         2,606 2,896 
Autoliv 46 49 72 77 115 128 128 138 120 131 

Axfood         253 266         

Boliden         -268 -331 339 313 1,571 1,581 

D. Carnegie     112 79     132 188     
Electrolux  -400 -238         741 1,052 -859 -237 

Elekta B                 179 199 
Eniro 496 533         309 380 536 461 
Ericsson -4,313 -4,931 -1,372 -2,167 2,414 1,83 8,932 9,254 10,376 10,073 
Getinge B 324 325 393 405 425 432 565 574 678 693 
H & M B 2,017 2,356         3,879 4,056 4,631 4,297 
Holmen 688 128 610 611     367 281 443 516 
Höganäs B 3 -37 127 102 103 150     148 115 

Lundin Petr.                 392 276 

Millicom             38,8 36,7     
MTG A & B 169 239 65 -22 147 165 208 247 500 517 
NCC A & B -2,43 -2,581     -455 -653         
Nobel Biocare     181 196,6 25,2 33,4 37,4 43,8 53,2 55,9 

Nobia                 250 257 
Nokia 1,374.0 1,631.0 1,617.0 1,707.0     1,265.2 1,463.0 1,495.8 1,453.0 
Nordea Bank 528 460 425 461 391,7 268     668,1 748 
OMX             -30 -40     

Oriflame             28,8 27,1     
Saab B 292 357 392 400 533 566 647 672 638 662 
Sandvik         573 612         
SAS -1,542 -1,147 -750 -683 600 -245 -279 -419     
SCA A & B 1,871 2,112 2,064 2,053 1,77 1,786 809 488 1,486 1,574 
Scania A & B 568 17 931 1,26 1,201 1,4 1,885 2,006 1,996 2,17 
SEB A & C 958 1,211 1,503 1,686             
Securitas B         598 659 710 701     
SHB A & B 2,671 2,652 2,491 2,73 2,705 2,824 3,105 3,262 3,517 4,61 
Skanska B 961 1,248 -1,153 -989 937 1,189 89 144     
SKF A & B 599 824     395 479     1,359 1,275 
SSAB A & B 163 45 405 260 336 462 1,986 2,138     
Stora Enso 230 249 272 242,8 -46,7 -60,7 234,1 204,6 -320,2 -343 
Swedbank A 2,072 1,677 1,759 1,848     2,419 2,759 3,085 3,279 
Swedish M. 500 509 548 531 509 486 386 394 548 642 

Tele2 A & B     1,405 1,549 1,361 1,057     656 188 
TeliaSonera             1,255 1,079     
TietoEnator 146 144,4 25,9 28,5 29,1 64,4 32,8 35,8 51,6 53,6 
Trelleborg B 31 66 233 216 283 340 -262 -212 381 350 
Volvo A & B 104 -547 703 737     4,125 4,559 5,148 4,143 
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 Utdelning per aktie 
Aktie 2001 BSK 2001 2002 BSK 2002 2003 BSK 2003 

             
ABB Ltd 0 CHF 2002-02-13 0 CHF 2003-02-27 0 USD 2004-02-19 
Alfa Laval    2,00 SEK 2003-02-24 2,00 SEK 2004-02-16 
Assa Abloy B 0,90 SEK 2002-02-07 1,00 SEK   1,25 SEK 2004-02-06 
AstraZeneca 0,47 USD 2002-01-31 0,47 USD 2003-01-30 0,47 USD 2004-01-29 
Atlas Copco 5,25 SEK 2002-02-14 5,50 SEK 2003-02-03 5,75 SEK   
Autoliv 0,11 USD 2002-01-24 0,11 USD 2003-02-13 0,13 USD 2004-02-11 
Axfood        5,00 SEK 2004-01-29 
Boliden        0 SEK 2004-02-10 
D. Carnegie    8,57 SEK 2003-01-23 8,93 SEK   
Electrolux  4,00 SEK 2002-02-08 4,50 SEK       
Elekta B            
Eniro 0,65 SEK 2002-02-19 0,70 SEK       
Ericsson 0,50 SEK 2002-01-25 0 SEK 2003-02-03 0 SEK 2004-02-06 
Getinge B 3,50 SEK 2002-01-28 3,75 SEK 2003-01-27 4,25 SEK 2004-01-26 
H & M B 1,35 SEK 2002-01-30 1,75 SEK       
Holmen 9,00 SEK 2002-01-31 10,00 SEK 2003-02-05 11,00 SEK   
Höganäs B 4,50 SEK 2002-01-31 4,50 SEK 2003-01-31 5,00 SEK 2004-01-30 
Lundin Petr.            
Millicom            
MTG A & B 0 SEK 2002-02-19 0 SEK 2003-02-12 0 SEK 2004-02-10 
NCC A & B 4,50 SEK 2002-02-12 2,25 SEK   2,75 SEK 2004-02-13 
Nobel Biocare    3,00 SEK 2003-02-06 5,00 SEK 2004-02-06 
Nobia            
Nokia 0,28 EUR 2002-01-24 0,27 EUR 2003-01-23 0,28 EUR   
Nordea Bank 0,22 EUR 2002-02-22 0,23 EUR 2003-02-19 0,23 EUR 2004-02-18 
OMX            
Oriflame            
Saab B 3,00 SEK 2002-02-15 3,25 SEK 2003-02-14 3,50 SEK 2004-02-12 
Sandvik        10,00 SEK 2004-02-11 
SAS 4,50 SEK 2002-02-12 0 SEK 2003-02-12 0 SEK 2004-02-11 
SCA A & B 7,75 SEK 2002-01-30 8,75 SEK 2003-01-30 9,60 SEK 2004-01-27 
Scania A & B 7,00 SEK 2002-01-28 3,50 SEK 2003-01-31 5,50 SEK 2004-02-06 
SEB A & C 4,00 SEK 2002-02-21 4,00 SEK 2003-02-13 4,00 SEK   
Securitas B        2,00 SEK 2004-02-06 
SHB A & B 4,00 SEK 2002-02-12 4,50 SEK 2003-02-18 4,75 SEK 2004-02-17 
Skanska B 13,50 SEK 2002-02-14 3,00 SEK 2003-02-13 2,00 SEK 2004-02-13 
SKF A & B 5,25 SEK 2002-01-29 6,00 SEK   8,00 SEK 2004-01-27 
SSAB A & B 5,00 SEK 2002-02-12 5,00 SEK 2003-02-12 6,00 SEK 2004-02-11 
Stora Enso 0,45 EUR 2002-01-30 0,45 EUR 2003-01-30 0,45 EUR 2004-02-04 
Swedbank A 5,50 SEK 2002-02-14 5,50 SEK 2003-02-14 5,50 SEK   
Swedish M. 1,35 SEK 2002-02-12 1,45 SEK 2003-02-11 1,60 SEK 2004-02-11 
Tele2 A & B    0 SEK 2003-02-11 0 SEK 2004-02-10 
TeliaSonera            
TietoEnator 0,49 EUR 2002-02-14 1,00 EUR 2003-02-14 0,50 EUR 2004-02-05 
Trelleborg B 3,75 SEK 2002-02-05 4,00 SEK 2003-02-05 4,25 SEK 2004-02-05 
Volvo A & B 8,00 SEK 2002-02-08 8,00 SEK 2003-02-07 8,00 SEK   

 



 

54 (54) 

 

 Utdelning per aktie 
Aktie 2004 BSK 2004 2005 BSK 2005 2006 

       
ABB Ltd 0 USD 2005-02-17 0 USD 2006-02-16 0,02 USD 
Alfa Laval 4,00 SEK  4,75 SEK 2006-02-09 5,10 SEK 
Assa Abloy B 1,25 SEK 2005-02-16 2,60 SEK   
AstraZeneca 0,54 USD 2005-01-27 0,645 USD 2006-02-02 0,92 USD 
Atlas Copco   9,00 SEK 2006-02-02 4,25 SEK 
Autoliv 0,20 USD 2005-02-03 0,30 USD 2006-02-14 0,32 USD 
Axfood 5,50 SEK     
Boliden 0 SEK 2005-02-09 0 SEK 2006-02-06 2,00 SEK 
D. Carnegie 3,16 SEK 2005-02-03 5,93 SEK   
Electrolux  6,50 SEK 2005-02-15 7,00 SEK 2006-02-14 7,50 SEK 
Elekta B   1,60 SEK 2006-06-14 1,00 SEK 
Eniro 1,80 SEK 2005-02-17 2,20 SEK 2006-02-14 2,20 SEK 
Ericsson 0 SEK 2005-02-10 0,25 SEK 2006-01-31 0,45 SEK 
Getinge B 1,35 SEK 2005-01-25 1,65 SEK 2006-01-25 2,00 SEK 
H & M B 2,90 SEK 2005-01-28 8,00 SEK 2006-01-26 9,50 SEK 
Holmen 10,00 SEK 2005-02-02 10,00 SEK 2006-02-02 11,00 SEK 
Höganäs B 5,00 SEK  5,75 SEK 2006-02-14 5,75 SEK 
Lundin Petr.   0 SEK 2006-02-22 0 SEK 
Millicom 0 SEK 2005-02-15 0 SEK   
MTG A & B 0 SEK 2005-02-16 0 SEK 2006-02-16 0 SEK 
NCC A & B 2,75 SEK     
Nobel Biocare 0,85 EUR 2005-02-10 1,72 EUR 2006-02-09 2,26 EUR 
Nobia   3,00 SEK 2006-02-07 3,50 SEK 
Nokia 0,30 EUR 2005-01-27 0,33 EUR 2006-01-26 0,37 EUR 
Nordea Bank 0,25 EUR  0,28 EUR 2006-02-22 0,35 EUR 
OMX 0 SEK 2005-02-02 0 SEK   
Oriflame 0 SEK 2005-02-08 0,75 EUR   
Saab B 3,50 SEK 2005-02-17 3,75 SEK 2006-02-15 4,00 SEK 
Sandvik 10,50 SEK     
SAS 0 SEK 2005-02-10 0 SEK   
SCA A & B 10,50 SEK 2005-01-27 10,50 SEK 2006-01-31 11,00 SEK 
Scania A & B 6,00 SEK 2005-02-04 15,00 SEK 2006-02-06 15,00 SEK 
SEB A & C      
Securitas B 2,00 SEK 2005-02-09 3,00 SEK   
SHB A & B 5,25 SEK 2005-02-22 6,00 SEK 2006-02-21 7,00 SEK 
Skanska B 3,00 SEK 2005-02-16 4,00 SEK   
SKF A & B 10,00 SEK  12,00 SEK 2006-01-26 4,00 SEK 
SSAB A & B 6,00 SEK 2005-02-14 7,50 SEK   
Stora Enso 0,45 EUR 2005-02-03 0,45 EUR 2006-02-02 0,45 EUR 
Swedbank A 5,75 SEK 2005-02-11 6,50 SEK 2006-02-15 7,50 SEK 
Swedish M. 1,70 SEK 2005-02-11 1,90 SEK 2006-02-15 2,10 SEK 
Tele2 A & B 3,00 SEK  5,00 SEK 2006-02-17 1,75 SEK 
TeliaSonera 0,80 SEK 2005-02-11 1,20 SEK   
TietoEnator 0,50 EUR 2005-02-04 1,00 EUR 2006-02-02 0,85 EUR 
Trelleborg B 4,50 SEK 2005-02-08 5,00 SEK 2006-02-15 5,50 SEK 
Volvo A & B 8,00 SEK 2005-02-10 12,50 SEK 2006-02-03 16,75 SEK 

 


