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Sammanfattning 
 
 
Examensarbetets titel:  Långsiktiga effekter på avkastningen efter omvänd aktiesplit  
 
Seminariedatum:  2013-06-05 
 
Ämne/kurs:  FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 

högskolepoäng  
 
Författare: Jessica Buö, Jesper Kusoffsky, Ellinor Molander Kroon 
 
Handledare: Tore Eriksson 
 
Nyckelord:  Omvänd aktiesplit, avvikande avkastning, Market-to-Book, 

splitfaktor, marknadsvärde 
 
Syfte:  Att undersöka de långsiktiga effekterna av omvänd aktiesplit på den 

svenska aktiemarknaden samt förklara hur utvalda variabler kan 
kopplas samman med avkastningen efter att sammanläggningen.  

 Det med förhoppningen om att bidra med ny förståelse inom området. 
 
Metod:  Studien genomför en kvantitativ undersökning med två populationer. 

Ansatsen är deduktiv och använder tidigare etablerade teorier och 
metoder för att redogöra vilka effekter en omvänd aktiesplit har på 
den svenska aktiemarknaden.  

 
Teoretiska perspektiv:  Studiens teoretiska perspektiv tar avstamp ur tidigare forskning inom 

området. Teorierna som tillämpas har tidigare använts på andra 
marknader för att beskriva effekterna av omvänd aktiesplit. 

 
Empiri:  Studien har för avsikt att undersöka företag som genomfört omvänd 

aktiesplit under perioden 2001 till 2009. Majoriteten av materialet är 
hämtat från Thomson Reuters databaser Datastream och Eikon.   

 
Resultat:  Studien visar en signifikant negativ avvikande avkastning för den ett-, 

två- respektive treårsperiod som följer genomförandet av omvänd 
aktiesplit. Vidare visar regressionen att av de utvalda variablerna, har 
enbart Market-to-Book ett signifikant samband med den avvikande 
avkastningen.  
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Abstract 
 
 
Title: Long-term effects on stock returns following reverse stock splits 
 
Seminar date:  2013-06-05 
 
Course:  FEKH89, Degree Project in Finance, Undergraduate level, Business 

Administration, 15 ECTS 
 
Authors:  Jessica Buö, Jesper Kusoffsky, Ellinor Molander Kroon 
 
Advisor:  Tore Eriksson 
 
Key words:  Reverse stock split, abnormal returns, Market-to-Book, split factor, 

market value 
 
Purpose:  To examine the long-run effects of reverse stock splits on the Swedish 

stock market and explain how chosen variables can be linked to the 
return after the reverse split is implemented. This is done with the 
ambition to contribute with a deeper understanding of the event and its 
effects. 

 
Methodology:  The study conducts a quantitative study of two populations. The 

approach is deductive and uses previously established theories and 
methods to explain what effects reverse stock split have on the 
Swedish stock market.  

 
Theoretical perspectives:  The theoretical perspective is based on the previous research in the 

area. The theories applied have previously been used in studies 
examining other markets to describe the effects of the reverse stock 
split. 

 
Empirical foundation:  The study intends to examine companies implementing reverse stock 

split during the period from 2001 to 2009. The majority of the data has 
been collected using Thomson Reuters Datastream and Eikon 
database.  

 
Conclusions:  The results show a significant negative abnormal return in the three 

years following the effective day of the reverse stock split. The 
regression analysis further shows that market-to-book has a significant 
relationship with the abnormal stock return in the post event period. 
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BEGREPPSLISTA 

 

OMVÄND AKTIESPLIT 
Antalet aktier i ett företag minskas genom sammanläggning i syfte att höja kursen. Aktiekursen ökar 
då samma börsvärde divideras med färre aktier. 

EFFEKTIV SPLITDAG 
Första dagen då aktien handlas till det nya priset efter genomförandet av omvänd aktiesplit. 

AVVIKANDE AVKASTNING 
Hur den faktiska avkastningen skiljer sig från förväntad normalavkastning.  

BHAR 
Buy-and-Hold Abnormal Return. Två tillgångar köps och hålls under en viss tidsperiod i syfte att 
jämföra avkastningarna relativt varandra.  

CAR 

Cumulative Abnormal Return. Skillnad mellan faktisk och förväntad avkastning som ackumuleras för 
regelbundna tidsintervaller. 

MULTIPEL LINJÄR REGRESSION 
Regressionen mäter hur stor andel av förändringen i den avvikande avkastningen som kan förklaras av 
de oberoende variablerna som testas. 

MARKNADSVÄRDE 
Företagets sammanlagda antal utställda aktier multiplicerat med aktiekursen. 

MARKET-TO-BOOK 
Företagets marknadsvärde dividerat med aktiekapitalets bokförda värde. 

SPLITFAKTOR 
Den kvot aktiekursen justeras med vid omvänd aktiesplit. 
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1. INTRODUKTION 
 

I det första kapitlet bekantas läsaren med uppsatsens bakgrund och vad som väckt författarnas 

intresse för ämnesvalet. Begreppet definieras kortfattat innan studiens problemdiskussion och 

problemformulering redogörs. Vidare anges studiens syfte, avgränsningar samt dess målgrupp innan 

uppsatsens disposition presenteras. 

1.1 BAKGRUND 
Den 12 februari 2013 var den första dagen för handel med det nya, högre priset på KappAhls aktie. 

Sex aktier slogs ihop till en (1:6) och priset ökade från strax under 5 SEK till över 28 SEK. (Linnala, 

2013) Inom den kommande tremånadersperioden sjönk priset, men återhämtades sedan och per den 

8:e maj översteg aktiekursen 28 SEK igen (NASDAQ OMX Nordic, 2013).  

Enligt den effektiva marknadshypotesen introducerad av Fama år 1970, reflekteras all tillgänglig 

information om en tillgång i aktiepriset. Ett högt pris indikerar höga framtidsförväntningar på företaget 

medan ett lägre pris reflekterar låga förväntningar. Det kan därför anses betydelsefullt för företag att 

befinna sig inom ett prisintervall som anses vara attraktivt för marknaden. Ett sätt att ändra priset på 

aktierna är att genomföra en omvänd aktiesplit, vilket ofta används av företag som befinner sig i 

ekonomiska svårigheter och således har låga framtidsförväntningar (Kim et al., 2008). Åtgärden i sig 

innebär ingen värdeförändring i företaget, utan utgör snarare en genväg till att höja aktiepriset och 

därmed locka nya aktieägare. 

Emellertid är enligt Linnala (2013) en fallande aktiekurs efter omvänd aktiesplit ”mer regel än 

undantag”, vilket antyder att åtgärden är mer komplex än vid första anblick. Att KappAhls aktie skulle 

vara ett undantag och fortsätta stiga kan därför ses med viss tveksamhet.  Å andra sidan rapporterade 

nyligen Hwang et al. (2012) att omvänd aktiesplit på den amerikanska aktiemarknaden medför positiv 

avkastning på längre sikt, varför hoppet ännu inte är helt ute för KappAhls aktieägare.  

Förekomsten av omvänd aktiesplit i Sverige har tidigare varit begränsad, men ökat markant under den 

globala finanskrisen då flertalet företag såg sina aktiekurser rasa. Åtskilliga aktieägare har därefter fått 

uppleva att företag de investerat i lagt samman aktier. Dock råder fortfarande osäkerhet om hur den 

specifika företagshändelsen faktiskt påverkar avkastningen då ringa mängd empiriskt material från den 

svenska marknaden finns att tillgå. 
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Ingen svensk studie som författarna tagit del av har undersökt effekterna av omvänd aktiesplit på lång 

sikt, vilket i takt med den ökade förekomsten gjort ämnet aktuellt och intressant att fördjupa sig inom. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  
Då omvänd aktiesplit förutsätts vara en händelse utan värdepåverkan på företaget, är resultaten som 

tidigare forskning kommit fram till något förbryllande (Peterson & Peterson, 1992).  I regel har 

tidigare studier funnit att företag uppvisar sämre avkastning än normalt både på kort och lång sikt efter 

att omvänd aktiesplit genomförts (Desai & Jain, 1997; Engquist et al., 2003; Kim et al. 2008; Martell 

& Webb, 2007; Peterson & Peterson, 1992; Vafeas 2001; Woolridge & Chambers, 1983). Dock 

presenterade Hwang et al. (2012) resultat som gick emot tidigare forskning. Studien fann att små 

företag uppvisade en positiv avvikande avkastning redan under de första tolv månaderna efter 

genomförandet vilket sedan fortsatte under ytterligare två år. Stora företag visade negativ avvikande 

avkastning första året, men genererade därefter positiv avvikande avkastning de två följande åren. Då 

Hwang et al. genomförde sin undersökning under 2012, är studien den mest aktuella. Eftersom 

resultatet i studien motsäger tidigare forskning, antyder det att de långsiktiga effekterna av omvänd 

aktiesplit på den amerikanska marknaden kan ha förändrats. Martell och Webb (2007) fann i sin tur att 

marknadsförhållanden påverkade hur mycket avkastningen avvek från det normala, och kom fram till 

slutsatsen att företag som genomfört omvänd aktiesplit i lågkonjunktur presterade relativt bättre än de 

som genomfört sammanläggningen under högkonjunktur. En del av förändringen på den amerikanska 

marknaden skulle kunna härledas till subprime-krisen som inleddes i USA år 2007. I efterdyningarna 

av den globala finanskrisen blir den långsiktiga avkastningen, tillsammans med de rådande 

marknadsförhållandenas påverkan, intressant att studera även i Sverige. 

De motstridiga resultaten bland tidigare forskning gör det svårt för investerare, företag och övriga 

intressenter att bedöma vilken effekt en omvänd aktiesplit kommer att medföra. Det kan i sin tur vålla 

problem för företag som överväger att genomföra en omvänd aktiesplit då det innebär svårigheter att 

bedöma händelsens påverkan. Det kan även göra det otryggt för den investerare som innehar andelar i 

företaget.  Därför aktualiseras frågan om hur agerandet bör tolkas; som en varningssignal och ett 

tecken på att det är dags att lämna? Eller bör det istället förstås som en nödvändig åtgärd för att höja 

företagets aktiekurs och förbättra framtidsutsikterna?  

Det väcker även undran huruvida det finns avgörande variabler för åtgärdens effekt. Tidigare 

forskning har funnit att företagsspecifika egenskaper haft ett samband med den avvikande 

avkastningen efter omvänd aktiesplit. I flera studier undersöks marknadsvärdet, Market-to-Book samt 

splitfaktor för att se om ett signifikant samband kan identifieras (Hwang et al., 2012; Desai & Jain, 
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1997). Det är betydelsefullt för att kunna utöka och fördjupa såväl företagets som aktieägarnas 

förståelse för hur genomförandet av en omvänd aktiesplit kommer att påverka aktiens avkastning.  

Få liknande studier har tidigare gjorts på den svenska marknaden. De som påträffats, undersöker 

effekterna på kort sikt och fokuserar på avkastningen under några få dagar efter att omvänd aktiesplit 

genomförts. En undersökning över längre tid har dock inte upptäckts under studiens gång. Det tycks 

därmed saknas empiriskt material för att förstå de långsiktiga effekterna på den svenska 

aktiemarknaden. I takt med att 20 börsnoterade företag under våren 2013 genomfört omvänd aktiesplit 

i Sverige (Aktieinvest, 2013) är området både outforskat och aktuellt. Författarna finner det därför 

relevant att bidra med kunskap kring omvänd aktiesplit på den svenska aktiemarknaden. 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Studien kommer att undersöka och analysera nedanstående tre frågeställningar: 

• Hur påverkas företags avkastning på lång sikt av genomförandet av omvänd aktiesplit?   

• Hur påverkar rådande marknadsförhållanden vid omvänd aktiesplit den avvikande 

avkastningen?  

• Vilka samband finns mellan avkastning efter omvänd aktiesplit och variablerna 

marknadsvärde, Market-to-Book och splitfaktor?  

1.4 SYFTE 
Studiens syfte är att undersöka effekterna av omvänd aktiesplit på den svenska aktiemarknaden, samt 

förklara hur de utvalda variablerna kan kopplas samman med avkastningen efter att 

sammanläggningen genomförts. Ambitionen är att förse läsaren med utökad förståelse för effekterna 

av omvänd aktiesplit i Sverige. Författarna hoppas därmed kunna ge investerare bättre förutsättningar 

vid investeringsbedömningar. 

1.5 AVGRÄNSNING 
Här presenteras de mest övergripande avgränsningar som gjorts, ytterligare fördjupning av urval 

återfinns i metodkapitlet. Studien har valt att matcha respektive splitföretag med ett kontrollföretag, 

för att mäta den avvikande avkastningen efter omvänd aktiesplit. Därmed avgränsas studien till att 

enbart utgå från två populationer. Den ena bestående av 32 företag som genomfört omvänd aktiesplit 

(benämns även splitföretag) och den andra av matchade kontrollföretag. Alla företag i studien är 

registrerade i Sverige och handlas på någon av de svenska handelsplatserna Nasdaq OMX, First North, 

NGM Equity eller Aktietorget. Undersökningsperioden sträcker sig från år 2001 till 2009, där 
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företagen ska ha varit börsnoterade i minst 36 månader efter effektivt splitdatum. De företag som 

under mätperioden har medverkat i uppköp och/eller fusioner har medvetet valts bort. Det har gjorts 

för att försöka isolera händelsen, omvänd aktiesplit, i strävan efter att uppnå ett så rättvisande resultat 

som möjligt.  

1.6 MÅLGRUPP 
Studien riktar sig mot studenter och lärare inom finansiering på kandidatnivå. Läsaren antas ha 

förkunskaper i finansiering och statistik för att kunna tillgodogöra sig innehållet fullt ut. 

1.7 DISPOSITION 
Undersökningens praktiska- samt teoretiska referensram presenteras innan metoden i syfte att ge 

läsaren en djupare förståelse för omvänd aktiesplit. Det görs med ambitionen att ge läsaren möjlighet 

att bekanta sig med ämnet innan undersökningens tillvägagångssätt och modeller presenteras i 

metodavsnittet. Därefter behandlas resultat samt analys och avslutningsvis slutsats.  

Figur 1: Upplägg av studie 

 

  

Praktisk 
referensram 

•  Definiton av omvänd aktiesplit samt presentation av lagrum 
•  Redogörelse av begrepp och marknadsförhållanden 

Teoretisk 
referensram 

•  Presentation av motiv till omvänd aktiesplit samt teorier kring informationstolkning 
•  Redogörelse av tidigare forskning och dess relevans för studien 

Metod 

•  Studiens utformning och tillvägagångssätt beskrivs 
•  Långsiktig eventstudie och statistiska tester förklaras 

Resultat och 
Analys 

•  Undersökningens resultat presenteras 
•  Analys av resultat med stöd av den teoretiska referensramen 

Slutsats 

•  Djupare redogörelse och diskussion av studiens resultat 
•  Förslag till framtida forskning 
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2. PRAKTISK REFERENSRAM 
 

I det här kapitlet definieras omvänd aktiesplit samt relevanta lagar och regler. Vidare sätts studien i 

relation till rådande marknadsförhållanden som varit under undersökningsperioden. 

2.1 AKTIESPLIT OCH OMVÄND AKTIESPLIT 
En akties andel av ett företags totala aktiekapital benämns kvotvärde (SFS 2005:551). En aktiesplit 

innebär att ett företags aktier späds ut med en viss faktor, vilket medför att kvotvärdet och pris per 

aktie sjunker. Samtidigt förblir ägarstruktur och börsvärde teoretiskt sett desamma. Åtgärden är i 

grunden rent matematisk, då det totala börsvärdet delas på ett större antal aktier och kursen faller 

proportionerligt med splitstorleken. (Fraser & Ormiston, 2013) Exempelvis skulle en aktie med ett 

kvotvärde om 500 SEK som genomgår en aktiesplit med faktorn 10:1, vara värd 50 SEK efter 

aktiesplitten. Omvänd aktiesplit är spegelbilden av vanlig aktiesplit. Det innebär att företagets aktier 

läggs samman med en viss faktor och på så vis höjs aktiekursen eftersom börsvärdet divideras på färre 

aktier (Fraser & Ormiston, 2013). En aktie som är värd 10 SEK, skulle efter en omvänd aktiesplit med 

faktorn 1:10, vara värd 100 SEK. 

2.2 LAGRUM OCH REGLER 
Till skillnad från de amerikanska börserna, där reglerna kräver att aktiekursen inte understiger 1 USD i 

mer än 30 dagar (Martell & Webb 2007), har de svenska börserna inga minimumkrav för aktiekursen. 

Det finns däremot andra regler som styr genomförandet av en omvänd aktiesplit. Enligt 

Aktiebolagslagen ska bolagsordningen ange det antal aktier som finns i företaget, alternativt bestämma 

ett maximum respektive minimum antal som får finnas. Ett förslag om sammanläggning eller 

uppdelning av aktier måste godkännas av samtliga aktieägare som vid avstämningsdagen innehar 

aktier som inte motsvarar en hel ny (SFS2005:551). Det är inte möjligt att äga endast en del av en 

aktie, då det hade inneburit att en aktieägare med ett innehav av exempelvis 15 aktier skulle ha rätt till 

1,5 nya aktier efter en omvänd aktiesplit med faktorn 1:10. Vid avstämningsdagen tillfaller därför alla 

överskjutande aktier företaget, som är skyldig att sälja de överskjutande aktierna på egen bekostnad 

och sedan ersätta aktieägaren enligt dennes andel (SFS2005:551). Ett utdrag av relevant lagrum 

återfinns i appendix 1. 
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2.3 ANNONSERINGSDAG OCH EFFEKTIV SPLITDAG 
Annonseringsdag är den dag som beslutet om en vanlig eller omvänd aktiesplit tillkännages för 

allmänheten (NASDAQ, 2011). Enligt Aktiebolagslagen fattas beslut om omvänd aktiesplit av 

aktieägarna på bolagsstämman (SFS 2005:551) och kommuniceras ut till allmänheten genom 

pressmeddelanden eller media. Den första dagen för handel är den dag som aktien böjar handlas till 

det nya priset (Skatteverket, 2013) och benämns hädanefter även som effektiv splitdag. Tidigare 

studier använder frekvent den effektiva splitdagen och/eller annonseringsdagen som utgångspunkt för 

att mäta den omvända aktiesplittens effekt på avkastningen. Val av dag i den här studien samt 

konsekvenser av det redogörs i metodkapitlet.  

2.4 FINANSKRISER 
Enligt Martell och Webb (2007) ökade antalet företag som genomfört omvänd aktiesplit på den 

amerikanska marknaden under åren 2000-2003 som en följd av IT -bubblan. Den här studien riktar sig 

till företag som genomfört omvänd aktiesplit under åren 2001-2009, vilket innefattar både IT -bubblan 

samt den globala finanskris som tog fart under år 2008 som en konsekvens av den överhettade 

fastighetsmarknaden i USA (Kim et al., 2010). Tidigare forskare, bland dem Kim et al. (2010), har 

ansett den globala finanskrisen vara den allvarligaste sedan depressionen på 1930-talet. Således är det 

möjligt att de försämrade marknadsförhållandena påverkat företagens möjlighet till avkastning, samt 

ökat förekomsten av omvänd aktiesplit. Av tabell 1 på nästa sida framgår att 11 av de företag som 

ingår i studien har genomfört omvänd aktiesplit under åren 2008-2009. Vidare har 7 företag lagt 

samman aktier under åren 2001-2003. Därmed har 18 företag genomfört omvänd aktiesplit under 

lågkonjunktur och 14 företag under mer gynnsamma marknadsförhållanden. På nästa sida presenteras 

en sammanställning av när de företag som ingått i studien genomfört omvänd aktiesplit. 
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Tabell 1. Sammanställning av när omvänd aktiesplit genomförts under undersökningsperioden 

År 

År Antal 
observationer 

Andel 
av total 

2001 2   
2002 1   
2003 4 21,88% 
2004 0   
2005 5   
2006 2   
2007 7 43,75% 
2008 6   
2009 5 34,38% 

Totalt under sämre 
marknadsförhållanden  18 56,25% 

Totalt under bättre 
marknadsförhållanden  14 43,75% 

Totalt 32 100% 

 

Tabellen ovan visar att majoriteten av observerade omvända aktiesplittar har genomförts under sämre 

marknadsförhållanden, under åren 2001-2003 och 2008-2009. Det är centralt att sätta studien i relation 

till sin omgivning och rådande marknadsförhållanden. Studien kommer därför att, förutom att 

undersöka om omvänd aktiesplit generellt leder till en avvikande avkastning, även att se om de 

rådande marknadsförhållandena leder till högre eller lägre avvikande avkastning. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I det tredje kapitlet introduceras läsaren för centrala begrepp samt relevanta teorier för 

undersökningen.  Avslutningsvis presenteras tidigare forskning och dess relevans för studien. 

3.1 MOTIV TILL OMVÄND AKTIESPLIT 
Enligt Berk och DeMarzo (2011) är ett vanligt motiv till både vanlig och omvänd aktiesplit att föra 

aktien till ett attraktivt prisintervall. Ett högre aktiepris anses vara mer attraktivt och företag kan 

därmed ge sken av att vara ett mer intressant investeringsalternativ (Vafeas, 2001). Det bekräftas även 

av Gillespie och Seitz som år 1977 fann att majoriteten av företag som genomfört omvänd aktiesplit 

uppgav som motiv att förbättra företagets image (Woolridge & Chambers, 1983). Den ökade 

attraktiviteten kan härledas till ett antal aspekter och nedan presenteras några av dem som är relevanta 

för den här studien. 

En anledning är att olika priser anses attrahera olika investerare. Exempelvis fann Baker och Gallagher 

(1980) att vanliga aktiesplittar ansågs leda till ett ökat antal aktieägare, då ett lägre pris lockade fler 

privata investerare. Eftersom aktier vanligen handlas i 100-tal och privata investerare ofta innehar 

mindre kapital, kan en lägre kurs vara att föredra för dem (Berk & DeMarzo, 2011). I linje med det 

fann Hwang et al. (2012) att institutionella ägare ökade sin ägarandel efter att priset höjts vid en 

omvänd aktiesplit. Därmed tycks institutionella ägare föredra högre priser. Den omvända aktiesplitten 

kan således användas för att attrahera en annan typ av investerare. 

En annan orsak till den ökade attraktiviteten kan härledas till aktiens förändring i volatilitet. Lågt 

prissatta aktier är känsliga för prisförändring och blir mer volatila, då en ökning/minskning i pris blir 

procentuellt större än vid högre aktiekurser. (Berk & DeMarzo, 2011). En omvänd aktiesplit kan 

därmed föra aktiekursen till mer attraktiva nivåer där prisförändringar inte får lika stora procentuella 

utslag och en mer stabil kursutveckling.  

En tredje orsak till att priset blir mer attraktivt är att då aktiepriset ökar, faller den relativa 

transaktionskostnaden. Skillnaden mellan köp- och säljpris minskar när priset stiger. (Kim et al., 2008) 

Således blir det billigare att handla och det nya priset kan locka fler investerare (Berk & De Marzo, 

2011).  
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3.2 EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN 
Den effektiva marknadshypotesen tar sin utgångspunkt i att finansiella marknader är effektiva då all 

information på marknaden finns reflekterad i aktiepriset. Det innebär att den enskilda investeraren inte 

har möjlighet att överträffa marknaden och göra arbitragevinster eftersom aktiepriset redan är korrekt 

prissatt och justeras samtidigt som ny information når marknaden. (Fama, 1970) För att marknaden 

ska kunna vara effektiv krävs att följande tre villkor är uppfyllda: 

1. Inga transaktionskostnader ska förekomma. 

2. All information finns tillgänglig kostnadsfritt för alla.  

3. Samtliga aktörer på marknaden är överens om att aktiepriserna speglar all tillgänglig 

information på marknaden.  

I verkligheten är villkoren svåra att uppfylla eftersom transaktionskostnader förekommer och 

tillgängligheten på information är varierande mellan olika aktörer. Det utesluter inte att marknaden är 

effektiv, men innebär att den riskerar att vara ineffektiv. (Fama, 1970) 

Enligt Byström (2010) kan tre nivåer av marknadseffektivitet identifieras: 

En svagt effektiv marknad innebär att historisk information om ett företag finns tillgänglig för 

allmänheten och återspeglas i aktiens pris. Då marknaden redan tagit historisk information i beaktning 

är det därför inte möjligt att göra arbitragevinster genom teknisk analys. 

En semi-starkt effektiv marknad tar, utöver historisk information, även hänsyn till ny offentlig 

information som kommer ut på marknaden. Sådan information inkluderar årsredovisningar, 

delårsrapporter samt andra offentliga dokument. Då informationen återspeglas i aktiepriset direkt när 

den tillkännages, finns ingen möjlighet för investerare att göra ytterligare vinst genom fundamental 

analys. 

En starkt effektiv marknad uppfyller ovanstående kriterier. Utöver dem antas investerare ha samma 

kännedom om företagets finansiella ställning som ledningen, och därför existerar ingen 

insiderinformation. (Byström, 2010). Fama (1970) anser dock att en stark effektiv marknad är svår att 

uppnå i praktiken, och bör snarare beaktas som ett mått för hur mycket en marknad avviker från den 

idealt starka marknadseffektiviteten. En rimligare och mer verklig bild motsvaras därför av teorierna 

om svagt eller semi-starkt effektiva marknader.  

3.2.1 EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESENS RELEVANS FÖR STUDIEN 

Under stark effektivitet bör aktiekursen för företag som genomför omvänd aktiesplit endast påverkas 

av kursens justering, och avkastningen inte skilja sig från det normala. Det beror på att all information 
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som finns om företaget är tillgänglig och känd av marknaden. Om undersökningen skulle visa på att 

avkastningen skiljer sig från det normala direkt efter den omvända aktiesplitten genomförts, har 

genomförandet förmedlat ny information till marknaden vilket höjer eller sänker aktörernas 

förväntningar och påverkar kursutvecklingen. Således finns inte all information tillgänglig på 

marknaden, varför den inte uppfyller kraven för stark effektivitet.  

3.3 SIGNALERINGSHYPOTESEN 
Signaleringshypotesen avser att förklara hur marknaden reagerar på ny information, samt förklara den 

avvikande avkastning som kan uppstå i samband med företagshändelser. Teorin utgår från att det 

existerar informationsasymmetri, vilket leder till att investerare tolkar information och beslut från 

företag som signaler om framtida förväntningar (Woolridge & Chambers, 1983; Ikenberry et al., 

1995). Då ledningen har bättre information om företags finansiella situation och således bättre 

framtidsutsikter än investerarna, ses företagshändelser som exempelvis omvänd aktiesplit som en 

möjlighet för investerare att minska informationsgapet och omvärdera förväntningarna på företaget 

(Berk & DeMarzo, 2011). Enligt signaleringshypotesen innebär en händelse åtföljd av överavkastning, 

att marknaden tolkat åtgärden som en positiv signal. En händelse med efterföljande underavkastning 

innebär att marknaden tolkat informationen som negativ och att förväntningarna därefter sjunkit.  

3.3.1SIGNALERINGSHYPOTESENS RELEVANS FÖR STUDIEN 

Tidigare forskning använder signaleringshypotesen för att förklara att omvänd aktiesplit ofta uppfattas 

negativt av marknaden, och därför uppvisar företag sjunkande aktiekurser och således försämrad 

avkastning (Woolridge & Chambers, 1983; Hwang et al. 2012). Sådana studier använder främst 

signaleringshypotesen för att förklara effekterna på kort sikt. Trots att den här studien främst fokuserar 

på de långsiktiga effekterna undersöks den genomsnittliga månatliga avkastningen, varför det kommer 

finnas möjlighet att observera signaleringseffekter av omvänd aktiesplit. Om studien visar att omvänd 

aktiesplit genererar negativ avvikande avkastning månaderna efter genomförandet, skulle det tyda på 

att den svenska aktiemarknaden tolkar händelsen som en negativ signal. 

3.4 TIDIGARE FORSKNING INOM OMRÅDET 

3.4.1 STUDIER VARS MÄTPERIOD UNDERSTIGER SEX MÅNADER 

Woolridge och Chambers 

Woolridge och Chambers (1983) studerade omvända aktiesplittar på de amerikanska börserna 

American Stock Exchange och New York Stock Exchange mellan åren 1962 -1981. De fann att 

avkastningen var normal fram till dagen innan förslaget om omvänd aktiesplit offentliggjordes. 
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Därefter uppvisade företagen signifikant nedgående aktiekurs på förslags-, annonsering-, och den 

effektiva splitdagen. Utvecklingen fortsatte även ett par dagar efter. Det förklarades bland annat av 

den signaleffekt som den omvända aktiesplitten medförde. Utifrån resultaten pekade Woolridge och 

Chambers även på att marknaden uppvisade svårigheter att förutse nedgången då aktiepriserna inte 

uppvisade negativ utveckling förrän dagen innan förslaget för omvänd aktiesplit offentliggjordes.  

Peterson och Peterson 

Peterson och Peterson (1992) utredde hur aktiens risk påverkades av omvänd aktiesplit. I 

undersökningen ingick 1057 amerikanska företag som genomfört omvänd aktiesplit mellan åren 1973-

1989. Resultaten pekade på att den totala risken sjönk i samband med sammanläggningen. Författarna 

visade även att företagen i undersökningen genererade negativ avvikande avkastning efter den 

omvända aktiesplitten. Resultaten var mer påtagliga i företag med lägre marknadsvärden. De fann 

även att en större splitfaktor hade en negativ effekt på aktiens kursutveckling. Ytterligare gjordes en 

distinktion mellan endogena och exogena beslut till omvänd aktiesplit. Endogena beslut betyder att 

ledningen frivilligt genomför omvänd aktiesplit, medan exogena innebär att kraven för börsnotering 

tvingat ledningen till att vidta åtgärden. Företag som tvingades till omvänd aktiesplit på grund av krav 

från börsen, hade mindre negativ avvikande avkastning än företag som frivilligt genomförde det.   

Engquist, Ericsson, Nilsson och Olsson   

En kandidatuppsats från Lunds Universitet studerade de kortsiktiga effekterna av omvänd aktiesplit på 

Stockholmsbörsens A- och O-lista. Resultaten visade att både offentliggörandet samt genomförandet 

av omvänd aktiesplit genererade negativ avvikande avkastning. Enligt författarna avvek aktiekursen, i 

samband med genomförandet, med - 6,5 % från den förväntade. (Engquist et al., 2003)  

Martell och Webb 

Martell och Webb (2007) undersökte företag på den amerikanska NASDAQ-börsen som genomfört 

omvänd aktiesplit under åren 1982-2003. Studien fann att företag som genomförde omvänd aktiesplit 

genererade sämre avkastning än marknadsindex. Författarna observerade en ökning av antalet 

omvända aktiesplittar i samband med den kraftiga nedgång som NASDAQ upplevde under år 2000, 

och undersökte hur avkastningen påverkades av olika marknadsförhållanden. Under sämre 

marknadsförhållanden uppvisade företagen relativt bättre (-12,64 %) avvikande avkastning än de som 

genomfört omvänd aktiesplit under goda förhållanden (-27,15 %). Författarna menade således att en 

omvänd aktiesplit som genomförs under en lågkonjunktur inte bör tolkas lika negativt som en 

genomförd under mer gynnsamma marknadsförhållanden. De fann ytterligare att majoriteten av 

företagen som genomförde omvänd aktiesplit hade ett lågt marknadsvärde och handlades till 

aktiepriser under 1 USD. Huvudparten av företagen låg därmed på gränsen till att bli avnoterade på 
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grund av att de inte uppfyllde de minimumkrav som de amerikanska börserna ställer på noterade 

företag.  

3.4.2 STUDIER VARS MÄTPERIOD ÖVERSTIGER SEX MÅNADER 

Desai och Jain 

Desai och Jain (1997) fann att den avvikande avkastningen under de tre efterföljande åren av omvänd 

aktiesplit var negativ. Det första året efter annonseringsmånaden visade en underavkastning på -10,77 

% och fortsatte sedan sjunka de två efterföljande åren. Författarna utförde även en regression där de 

bland annat testade företagens marknadsvärde, Book-to-Market samt splitfaktorns betydelse för 

avkastningen. Regressionen visade att koefficienterna för marknadsvärde och Book-to-Market var 

signifikant negativa för avkastningen ett år efter annonseringen. Vidare observerades att en låg 

splitfaktor var vanligast förekommande, men författarna fann inget signifikant samband mellan 

splitfaktorns storlek och avkastningen. Ytterligare undersökte författarna hur avkastningen påverkades 

under perioden mellan annonseringen fram till genomförandet av den omvända aktiesplitten och fann 

en avvikande avkastning på – 4,57 %. 

Vafeas 

År 2001 genomförde Vafeas en studie på den amerikanska marknaden och fann bland annat att företag 

som genomförde omvänd aktiesplit uppvisade signifikant negativ avvikande avkastning i jämförelse 

med kontrollföretag de tre föregående åren innan händelsen. Trenden fortsatte även tre år efter att den 

omvända aktiesplitten genomförts med negativ avvikande avkastning på -23,26 % (år noll), -4,55 % 

(år ett), -8,33 % (år två) respektive -2,89 % (år tre).   

Kim, Klein och Rosenfeld 

Kim et al. genomförde år 2008 en studie som undersökte 1612 amerikanska företag som genomfört 

omvänd aktiesplit mellan åren 1962 - 2001. Resultaten gav stöd åt att företag som genomfört omvänd 

aktiesplit uppvisade signifikant negativ avvikande avkastning i över fyra år, men att den negativa 

trenden är avtagande under det fjärde året. Den ackumulerade avvikande avkastningen var – 15,6 % 

(år ett), -36 % (år två) och -54 % (år tre). Ytterligare visade studien en kraftig ökning av antal 

genomförda omvända aktiesplittar efter år 1990. Avslutningsvis diskuteras möjligheten för investerare 

att gå kort för att utnyttja eventuella arbitragemöjligheter som uppkom i samband med omvänd 

aktiesplit. Dock uppstod svårigheter vid själva genomförandet då majoriteten av de undersökta 

företagen helt avsaknade handel av den typen av instrument månaden efter sammanläggningen. 

Därmed visade författarna att investerare i majoriteten av fallen hade svårigheter att utnyttja 

möjligheten att gå kort för att uppnå vinst.  
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Hwang, Dimkpah och Ogwu 

Nyligen utförde Hwang et al. (2012) en studie som undersökte hur amerikanska företag påverkats av 

omvänd aktiesplit på lång sikt. Författarna använde sig av aktiedata mellan åren 1981 - 2010. Genom 

att beräkna den ackumulerade avvikande avkastningen från och med den effektiva splitdagen kom de 

fram till att små företag hade en signifikant positivt ackumulerad avvikande avkastning under första 

året. Större företag uppvisade däremot en negativ ackumulerad avvikande avkastning under samma 

period. På två- och treårs sikt uppvisade samtliga företag som genomfört omvänd aktiesplit i 

genomsnitt en positiv ackumulerad avvikande avkastning. Faktorer som kunde tänkas bidragit till 

överavkastningen var sänkta transaktionskostnader, samt att företagets profil förbättrats bland 

institutionella ägare då priset kom att hamna inom ett mer attraktivt prisintervall. Ytterligare 

observerade författarna att över hälften av de omvända aktiesplittarna hade en splitfaktor som låg inom 

spannet 1:2 - 1:5.  

3.4.3 BETYDELSEN AV TIDIGARE FORSKNING FÖR STUDIEN 

Majoriteten av tidigare studier gjorda på den amerikanska aktiemarknaden har visat att företag som 

genomfört omvänd aktiesplit uppvisar negativ avvikande avkastning. Dock har en tidigare studie 

observerats som motsäger resultaten och visar på positiv avvikande avkastning på lång sikt. Då den 

svenska marknaden endast undersökts på kort sikt samt att tidigare resultat från den amerikanska 

marknaden är motstridiga, avser författarna ta utgångspunkt i etablerade teorier för att studera de 

långsiktiga effekterna av omvänd aktiesplit på den svenska aktiemarknaden.  

Det bör poängteras att tidigare studier skiljer sig åt då de valt att använda olika metoder för att mäta 

den avvikande avkastningen efter att omvänd aktiesplit genomförts. Somliga studier använder Buy-

and-hold avvikande avkastning medan andra ser till den ackumulerade avvikande avkastningen. En 

närmare förklaring av måttens betydelse för resultaten, samt val av tillvägagångssätt, ges i 

metodavsnittet. 
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Tabell 2: Översikt av tidigare forskning 

Titel och författare 
(utgivningsår) 

Undersökningsperiod 
Mätfönster* 

Syfte Resultat 

Do Reverse Stock Splits 
Benefit Long-term 
Shareholders?  
 
– Hwang et al. (2012) 

 
1981-2010 
3 år 

Hur omvänd aktiesplit 
påverkar avvikande 
avkastning på lång sikt 

Ackumulerad underavkastning 
under perioden +1till +12 
månader. Därefter positiv 
ackumulerad överavkastning 
under perioden +13 till +36 
månader. 

Return Performance 
Surrounding Reverse 
Stock Splits 

- Kim et al. (2008) 

 
1962-2001 
4 år 

Hur omvänd aktiesplit 
påverkar avkastning på lång 
sikt och möjligheten till att 
gå kort 

Företag som genomför 
omvändaktiesplit uppvisar 
signifikant negativa resultat under 
de tre efterföljande åren. Visar 
även stora svårigheter med att gå 
kort. 

The Performance of 
Stocks that are Reverse 
Split  

- Martell & Webb (2007) 

 

 

1972-2003 
6 månader 

Undersöka hur företag som 
genomfört omvänd aktiesplit, 
presterar under olika 
marknadsförhållanden på 
kort sikt 

Företag som genomför omvänd 
aktiesplit under goda 
marknadsförhållanden genererar 
sämre avvikande avkastning än 
företag som genomför omvänd 
aktiesplit under sämre 
marknadsförhållanden. 

Omvänd aktiesplit  
 
- Engquist et al. (2003) 

 
1993-2003 
5 dagar 

Hur omvänd aktiesplit 
påverkar avkastning, 
volatilitet och likviditet på 
kort sikt 

Signifikant negativ avvikande 
avkastning på - 6,5 % från det 
förväntade i samband med 
genomförandet. 
Stockholmsbörsen agerar vid 
genomförandet av omvänd 
aktiesplit enligt de förutsättningar 
som gäller för halv-stark 
marknadseffektivitet  

Reverse stock splits and 
earnings performance  

– Vafeas (2001) 

 

1985-1993 
4 år 

Undersöka hur den 
avvikande avkastningen ser 
ut tre år innan företag 
genomför omvänd aktiesplit, 
samt fyra år efter.  

Företag uppvisar negativ 
avvikande avkastning för de tre 
föregående åren innan omvänd 
aktiesplit. Trenden fortsätter 
sedan för de fyra efterföljande 
åren. 

Long-run Common Stock 
Returns following Stock 
Splits and Reverse Splits  
- Desai & Jain (1997) 
 

 
1976-1991 
3 år 
 

Hur aktiesplit och omvänd 
aktiesplit påverkar 
avkastning på lång sikt.  

Företag som genomför omvänd 
aktiesplit uppvisar en 
underavkastning under de tre 
efterföljande åren. 

A Further Understanding 
of Stock Distributions: 
The Case of Reverse 
Stock Splits  

– Peterson & Peterson 
(1992) 

 
1973-1989 
6 månader 

Undersöka hur risken och 
avkastning påverkas av 
omvänd aktiesplit, samt 
undersöka motiven bakom 
beslutet. 

 

Omvänd aktiesplit sänker 
företags totala risk men de 
uppvisar också negativ avvikande 
avkastning. 

Reverse Splits and 
Shareholder Wealth  

- Woolridge & Chambers 
(1983) 

 
1962-1981 
30 dagar 
 

Undersöka hur 
aktieägarvärdet påverkas på 
kort sikt av omvänd aktiesplit 

Normal avkastning fram till 
dagen innan förslaget om omvänd 
aktiesplit annonseras ut. På 
effektiva splitdagen samt de fem 
efterföljande dagarna visar 
studien signifikant negativa 
resultat. 

*Mätfönster avser den period som företagen analyserades efter genomförandet av omvänd aktiesplit.  
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4. METOD 
 

Kapitel 4 presenterar uppsatsens ansats och tillvägagångssätt. Först redogörs insamling och 

granskning av data, sedan beskrivs studiens händelsefönster, mätmetod samt urvalsprocess. Därefter 

presenteras de framtagna hypoteser vars syfte är att säkerställa resultatens statistiska signifikans. 

Avslutningsvis framförs kritik mot metodvalet.  

4.1 DEDUKTIV ANSATS  
En studie kan utgå ifrån två huvudsakliga ansatser; induktiv och deduktiv. Det induktiva 

angreppssättet utgår från observationer för att dra generella slutsatser och utforma teorier. (Bryman & 

Bell, 2005) I den här studien är tillvägagångssättet huvudsakligen deduktivt, vilket innebär att den 

utgår ifrån existerande teori och skapar hypoteser med hjälp av data som samlats in (Jacobsen, 2002). 

Studien är kvantitativ då historiska aktiekurser samt nyckeltal används för att söka statistiska samband. 

Dock kräver urvalsprocessen av split- och kontrollföretag ett kvalitativt tillvägagångssätt, då 

lämpligheten för studien kräver individuell bedömning av författarna. 

4.2 DATA 

4.2.1 INSAMLING 

Med hjälp av artiklar och pressmeddelanden har en sammanställning gjorts av börsnoterade företag 

som enligt Skatteverkets bolagshistorik genomfört omvänd aktiesplit under åren 2001-2009. 

Uppsatsen använder endast företag registrerade i Sverige då studien avser undersöka effekterna på 

svenska marknaden. 

4.2.2 PRIMÄRA OCH SEKUNDÄRA KÄLLOR 

Historiska aktiekurser har erhållits via Thomson Reuters databas Datastream. Kurserna kan anses 

utgöra observationer i en fallstudie av den svenska aktiemarknaden varför de utgör primärkällor. 

Primärkällor anses vanligtvis vara tidskrävande och associeras ofta med en kostnad då informationen 

hämtas av författaren själv (Bryman & Bell, 2005). Dock tillhandahålls Thomson Reuters av Lunds 

Universitets finanssällskap LINC, vilket underlättat insamlingen av data samt gjort tillgången till 

materialet näst intill kostnadsfri.  

I stor uträckning utgörs källorna i metod- och teoriavsnitten av litteratur inom ekonomi och statistik, 

samt vetenskapliga artiklar.  De vetenskapliga artiklar som är relevanta för studien har hämtats från 
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Lunds Universitets sökmotor LUB-search. Då artiklar och tidigare studier är skrivna och framtagna av 

tidigare forskare utgör de sekundärkällor. Att använda sekundära källor ställer krav på författarna att 

granska källornas relevans, samt avgöra om hela eller endast delar av materialet är av betydelse. 

Författarna har valt artiklar och litteratur som behandlar området omvänd aktiesplit och som utgör 

centrala grundpelare inom ämnet. Vidare har artiklar använts som av författarna bedöms som relevanta 

och tillämpliga för frågeställningen, även om undersökningarna kan skilja sig från den här studiens 

problemformulering.   

För att söka efter lämpliga kontrollföretag användes Thomson Reuters Eikon som delar in 

börsnoterade företag enligt sektorer och konkurrenter. Då indelningen utgör en subjektiv bedömning 

ses databasen som en sekundärkälla.  

Datastream har, förutom till inhämtning av historiska aktiekurser, även använts för att inhämta 

nyckeltal till de utvalda variabler som avser att besvara studiens tredje frågeställning. Eftersom 

nyckeltal innebär beräkning och bearbetning av data utgör Datastream i det avseendet en 

sekundärkälla.  

4.2.3 KÄLLKRITIK 

Då Thomson Reuters tjänster förmedlas av Lunds Universitet genom LINC anser författarna att 

databasen är lämplig att använda i studien. Thomson Reuters är en leverantör av finansiell information 

och marknadsledande inom området. På hemsidan uttrycks ett flertal framarbetade tillitsprinciper där 

de utlovar att tillhandahållet material är opartiskt. (Thomson Reuters, 2013) Eftersom Thomson 

Reuters inte anses ha något motiv till att snedvrida historisk information, samt har använts frekvent vid 

tidigare studier, bedöms källan som tillförlitlig. Dock bör hänsyn tas till att det alltid existerar en risk 

för felberäkningar eller brister i databaserna, vilket skulle kunna påverka dokumentationen av 

aktiekurser och därmed studiens resultat. 

Vid användandet av källor som krävt ett kvalitativt tillvägagångssätt, såsom att studera 

verksamhetsbeskrivningar och årsredovisningar, har objektivitet i största möjliga mån försökt bevaras 

i syfte att upprätthålla studiens reliabilitet. Vid ett kvalitativt tillvägagångssätt av datainsamling bör 

fyra kriterier uppfyllas för att tolkningen av källor ska kunna vara korrekt: meningsfullhet – att 

materialet är klart och lättförståeligt, trovärdighet – att felaktigheter och brister inte förekommer i 

materialet, autencitet – att materialet har trovärdigt ursprung samt representativitet – att materialet är 

likt andra källor inom samma kategori (Bryman & Bell, 2005).  Kriterierna anses av författarna vara 

uppfyllda både för verksamhetsbeskrivningar och årsredovisningar,  då det ligger i företagens intresse 

att materialet som publiceras är  trovärdigt.  
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Tidigare forskning, som utgör en stor del av teoriavsnittet, kan också granskas utifrån ovanstående 

fyra kriterier. Vetenskapliga studier bör tolkas med hänseende till vem som utfört studien och 

eventuella bakomliggande motiv. Viss data kan ha exkluderats från undersökningarna för att generera 

resultat som stödjer förutbestämda hypoteser. Resultaten riskerar följaktligen att vara vinklade eller 

manipulerade beroende på vilket syfte studierna upprättats i. Då de använda studierna blivit 

publicerade i erkända tidskrifter, samt ofta använts som referenser i andra studier, har de genomgått 

utförlig granskning och resultaten anses därför pålitliga.  

Annan litteratur som använts har också medfört tolkning från författarnas sida. Vid förståelse av 

teorier samt dess betydelse för studien har författarna gemensamt fört en diskussion samt rådfrågat 

handledaren vid tveksamhet. Risken för tolkningsfel anses därmed ha begränsats.  

4.3 LÅNGSIKTIG EVENTSTUDIE 
En eventstudie har för avsikt att mäta hur ekonomiska händelser påverkar företags avkastning. Den 

genomförs genom att en akties faktiska avkastning efter en specifik händelse jämförs mot en skattad 

normalavkastning. En av de första kända eventstudierna som publicerades var av Dolley år 1933, som 

undersökte vilken effekt vanliga aktiesplittar hade på avkastningen. (MacKinlay, 1997) 

Fördelen med att använda en eventstudie som tillvägagångsätt är att den kan appliceras på flera företag 

som genomgått samma händelse.  Det eftersom eventfönstret, som utgörs av en bestämd tidsperiod 

efter händelsen ägt rum där, inte är beroende av en specifik tidpunkt. Då det centrala är att mäta 

händelsens effekt på avkastningen, lämpar sig studien väl för att söka samband för en större population 

som genomgått samma händelse men vid olika tidpunkter (Ahern, 2009). 

4.3.1 EVENTDEFINITION 

Studien har använt den effektiva splitdagen som definition av händelse och därmed startpunkt för 

undersökningsperioden. Den effektiva splitdagen, eller den första dagen för handel, är dagen då den 

omvända aktiesplitten träder i kraft. Då studien haft som syfte att undersöka avkastningen efter att 

beslutet genomförts, anses valet lämpligt.  

Även tidigare studier har utgått från den effektiva splitdagen (Hwang et al., 2012; Woolridge & 

Chambers, 1983; Martell & Webb, 2007). Genom att utgå från samma dag som föregående studier 

ökar möjligheten till jämförelse mot tidigare resultat. Samtidigt innebär valet att använda den effektiva 

splitdagen en viss problematik då priset redan kan ha påverkats av både förslag och beslut om omvänd 

aktiesplit. Tidigare empiri har visat att annonseringen för omvänd aktiesplit ofta tolkas som en negativ 

signal av marknaden (Hwang et al., 2012). Således kan priset redan ha påverkats negativt innan den 
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första dagen för handel, vilket bekräftades i Desai och Jains studie (1997). Tidsperioden mellan 

beslutfattande vid bolagsstämman och den effektiva splitdagen varierar kraftigt från några dagar till 

flera månader (Woolridge & Chambers, 1983). Genom att utgå från den effektiva splitdagen riskerar 

därför resultaten att inte spegla den omvända aktiesplittens effekt på avkastningen fullt ut. Å andra 

sidan har tidigare studier använt samma tillvägagångssätt och därmed ställts inför likande problematik, 

varför resultaten i tidigare studier inte heller kan anses spegla den omvända aktiesplittens fulla effekt. 

Då studierna är upprättade under samma villkor anses resultaten fortfarande likvärdiga och fullt 

jämförbara. 

Studiens eventfönster är 36 månader. Studien undersöker inledningsvis den månatliga avkastningen i 

36 månader efter den effektiva splitdagen vilket framförallt är intressant att undersöka de första 

månaderna. Det beror på att forskare som Woolridge och Chambers (1983) samt Martell och Webb 

(2007) funnit att avkastningen kort efter genomförandet av omvänd aktiesplit varit signifikant 

negativt. Vidare kommer den avvikande avkastningen att beräknas för den ett-, två- och treårs period 

som följer den effektiva splitdagen för att undersöka hur avkastningen på aktien ser ut när den hålls 

under längre perioder. Ett längre händelsefönster, om exempelvis 5 år, hade inneburit ett större bortfall 

av företag vilket inte är önskvärt. Vid längre tidsperioder kan även fler faktorer haft en inverkan på 

aktiekursen, vilket gör det svårare att hänföra avkastningen till den omvända aktiesplitten så långt efter 

händelsen inträffat. Valet av tidsintervallerna motiveras även av att Desai och Jain (1997) och Hwang 

et al. (2012) använde sig av samma period. Det är önskvärt att ha liknande mätperioder som 

föregående studier då det ytterligare möjliggör jämförelse med tidigare resultat.  

4.3.2 URVAL AV SPLITFÖRETAG 

Inledningsvis avgränsas studien till att inkludera företag som genomfört omvänd aktiesplit under åren 

2001-2009 och som är noterade på de svenska handelsplatserna. För att underlätta insamlingen av data 

och för att korrekt kunna följa företagen över tiden, har organisationsnumret använts snarare än 

företagsnamnet. Det på grund av att exempelvis namnbyte eller andra förändringar försvårar 

möjligheten att följa företagets aktiekursutveckling över tiden. För att undersöka de långsiktiga 

effekterna krävs även att företagen varit fortsatt noterade i 36 månader efter att omvänd aktiesplit 

genomförts. Likt Peterson och Peterson (1992) har ansträngningar gjorts för att i så stor utsträckning 

som möjligt isolera sammanläggningens effekt. Därför utesluter studien företag som under 

mätperioden ingått i aktiviteter som kunnat ha betydande påverkan på aktiekursen. Sådana aktiviteter 

inkluderar exempelvis uppköp och fusioner. Till sist påverkas urvalet av tillgången till aktiedata och 

nyckeltal. I de fall data inte funnits tillgänglig varken i Datastream eller Eikon, har författarna istället 

sökt i företagens årsredovisningar. Årsredovisningarna har dock varit svårtillgängliga på grund av att 

undersökningsperioden sträcker sig mer än tio år tillbaka, och få hemsidor tillhandahåller information 
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• Svenskt börsnoterat 
företag som genomfört 
aktiesplit under åren 
2001-2009. 

• Totalt antal företag: 65 
65 

• Företag som ej avnoterats eller 
försatts i konkurs 3 år efter 
genomförd aktiesplit. 

• Återstående antal företag: 53 53 
• Företag som ej genomfört uppköp 

eller sammanslagningar inom 3 år 
efter aktiesplit. 

• Återstående antal företag: 48 48 
• Företag med fullständig data i Thomson 

Reuters Datastream. 
• Återstående antal företag: 32 32 

från så långt bak i tiden. Att data faller bort på grund av den anledningen är inte optimalt, men något 

som fått accepteras för att kunna fortgå med studien.  

Efter urvalsprocessen återstår 32 företag som uppfyller samtliga kriterier. En sammanställning 

återfinns i appendix 2. Nedan illustrerar figur 2 urvalsprocessen: 

Figur 2: Urval av splitföretag 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIK MED URVAL AV SPLITFÖRETAG 

Som illustreras i figur 2 återstår cirka hälften av de ursprungliga företagen efter att urvalsprocessen 

färdigställts. Det kan finnas en viss problematik med att data faller bort och Brown et al. (1992) menar 

att studier som utesluter företag som inte överlevt ekonomiska svårigheter uppnår en viss partiskhet. I 

den här studien har företag som blivit uppköpta, avnoterade eller gått i konkurs eliminerats. Det 

innebär att i jämförelse med de som gått i konkurs, har företagen som inkluderats i studien klarat sig 

relativt bra. Det medför att det finns en risk att resultaten uppvisar en mer positiv bild av omvänd 

aktiesplit än om alla företag inkluderats. Å andra sidan är det möjligt att de företag som uteslutits på 

grund av uppköp har klarat sig förhållandevis bättre än undersökningspopulationen, varför det är svårt 

att bestämma vilken partiskhet studien faktiskt har. Avgränsningarna som gjorts är dock till för att 

säkerställa studiens kvalitet då den avser fokusera på effekterna av omvänd aktiesplit. Studiens resultat 

hade därför kunnat bli än mer missvisande om andra aktiviteter tillåtits ha en inverkan. 

4.3.3  BERÄKNING AV NORMALAVKASTNING 

Normalavkastningen definieras som den förväntade avkastningen utan att händelsen inträffat. I 

kortsiktiga eventstudier är det vanligt att normalavkastningen beräknas utifrån en estimeringsperiod 

innan händelsen inträffat, då avkastningen ännu inte antas ha påverkats av händelsen. (MacKinlay, 
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1997) Då den här studien avser undersöka de långsiktiga effekterna efter den effektiva splitdagen, är 

det olämpligt att använda en estimeringsperiod som utgångspunkt för normalavkastningen. 

Anledningen är att det kräver ett grundantagande om att aktiens avkastning kommer motsvara 

estimeringsperiodens avkastning i över tre år. Då de år som ingått i undersökningsperioden har 

präglats av två finanskriser, som presenterats i den praktiska referensramen, innebär det att skillnader i 

marknadsförhållanden mellan estimeringsperiod och mätperiod uppstått. I de fall estimeringsperioden 

haft bättre marknadsförhållanden än mätperioden skulle normalavkastningen kunna överskattats och 

resultatet bli mer negativt än om hänsyn tagits till att marknadsförhållandena försämrats. Att anta att 

estimeringsperioden motsvarar den förväntade avkastningen kan därför ifrågasättas då avkastningen 

under en treårsperiod kan ha påverkats av både marknadsförhållanden, men även av flertalet andra 

faktorer som estimeringsperioden ej tar hänsyn till. Följaktligen blir skillnaden mellan faktiskt och 

förväntad normalavkastning inte rättvisande (Jens Forssbaeck, 2013).  

Med grund i ovanstående resonemang har författarna valt att matcha varje splitföretag med ett 

kontrollföretag. Kontrollföretagen, som inte genomfört omvänd aktiesplit, antas därmed motsvara 

splitföretagets normalavkastning. Det är ett vedertaget tillvägagångsätt vid långsiktiga eventstudier 

och både Desai och Jain (1997) samt Kim et al. (2008) har använt metoden, varför det även anses 

lämpligt i den här studien. 

Valet att jämföra splitföretag med ett kontrollföretag istället för en viktad portfölj av flera företag, som 

till exempel marknadsindex, motiveras av Barber och Lyon (1997). De fann att vid jämförelse med en 

referensportfölj blev testresultaten kraftigt felspecificerade vid längre tidshorisonter. Vidare 

konstaterade de att användandet av kontrollföretag innebär att tre problem kan undvikas:  

- New listing bias - Problem som uppstår då portföljen kan inkludera nynoterade företag som 

noterats efter händelsedagen, till skillnad från undersökningsföretaget, vars pris reflekterar en 

lång historik av händelser som påverkat aktiekursen (Barber & Lyon, 1997). Problemet 

undviks då både splitföretagets och kontrollföretagets aktiekurser inhämtas för samma dag och 

således har båda varit noterade vid händelsedagen.  

- Rebalancing bias - Risk för att referensportföljen viktas om månadsvis efter företagens 

andelar eller prestationer, vilket påverkar avkastningen samtidigt som undersökningsföretaget 

förblir densamma (Barber & Lyon, 1997).  Problemet undviks då både kontrollföretaget och 

splitföretagets avkastning beräknas utan att viktas. 

-  Skewness bias - Långsiktig avkastning tenderar att vara skevt fördelad (Barber & Lyon, 

1997). Problemet undviks eftersom splitföretaget och kontrollföretaget anses lika 

förutsättningar för att efter händelsedagen uppnå positiv avkastning. 
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Tidigare långsiktiga studier har olika tillvägagångssätt då de använder marknadsindex alternativt 

matchade kontrollföretag. Trots att flera av referensstudierna, däribland Hwang et al. (2012) och Desai 

och Jain (1997) använder sig av marknadsindex, följer den här studien det tillvägagångssätt som Kim 

et al. (2008) använder. Det eftersom Barber och Lyon (1997) fann att kontrollföretagsmetoden 

undviker de tre tidigare nämnda problemen och är följaktligen mer tillförlitligt. Studien kommer 

således att jämföra avkastningen mellan splitföretag och kontrollföretag för att avgöra om företag som 

genomför omvänd aktiesplit presterar bättre eller sämre relativt normalavkastningen. 

AVKASTNING 

Avkastningen för respektive företag har beräknats månadsvis. Aktiepriser har således inhämtats 

månatligen för 36 månader, med start på de utvalda splitföretagens effektiva splitdag. 

Kontrollföretagens priser har inhämtats för samma datum som det matchade splitföretaget. Avkastning 

är en procentuell förändring i pris och beräknas enligt:  

Formel 1: Avkastning 

𝑅! =
𝑃!" − 𝑃!"!!
𝑃!"!!

 

Ri = avkastning företag i 

𝑃!"= aktiepris företag i tidpunkt 𝜏 

𝑃!"!!= aktiepris företag i tidpunkt 𝜏-1 

 

URVAL AV KONTROLLFÖRETAG 

Kontrollföretagen har matchats med splitföretagen utifrån bransch och omsättning, och har valts ut 

med hjälp av Thomson Reuters Eikon. För att kunna göra en jämförelse med splitföretagen krävs att 

kontrollföretagen varit börsnoterade och verksamma i 36 månader efter det matchade splitföretagets 

effektiva splitdag. Kontrollföretagen har inte genomfört omvänd aktiesplit. När det förekommit flera 

lämpliga kontrollföretag har det med mest liknande omsättning valts ut. I de fall då databasen saknat 

kontrollföretag inom samma sektor har istället det mest lämpliga utifrån företagets 

verksamhetsbeskrivning valts ut. Anledningen till varför det är centralt att split- och kontrollföretag i 

så stor utsträckning som möjligt har likartad verksamhet är på grund av att konjunktursvängningar kan 

antas ha liknande inverkan på företag inom samma bransch. En försämring i avkastningen som beror 

på missgynnande marknadsförhållanden kan således till viss del elimineras. 
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Idealt hade varit om kontrollföretag även kunnat väljas utifrån Book-to-Market och börsvärde. Det 

eftersom Fama och French år 1992 fann att de två faktorerna var avgörande för aktieavkastningen 

(Barber & Lyon, 1997). Dock har avgränsningen till den svenska aktiemarknaden begränsat antalet 

tillgängliga kontrollföretag, varför författarna tvingats bortse från Book-to-Market och börsvärde i 

matchningsprocessen. En sammanställning av splitföretag och matchade kontrollföretag återfinns i 

appendix 3. 

PROBLEMATIK MED KONTROLLFÖRETAG 

Det finns aspekter som bör tas i beaktning vid användning av kontrollföretag. För det första finns det 

risk att kontrollföretagen genomgått händelser som påverkat aktieprisets utveckling utöver det som 

anses normalt. Det är därför inte säkert att de kontrollföretag som används speglar den allmänna 

utvecklingen för branschen. För det andra innebär prioriteringen av branschtillhörighet att det finns en 

begränsad mängd möjliga kontrollföretag. Det resulterar i att det förekommer skillnader i omsättning 

mellan split- och kontrollföretag. Vidare finns risk för att branschindelningen i Eikon är subjektiv, 

alternativt inkorrekt. För att försäkra företagens branschtillhörighet och lämplighet har 

verksamhetsbeskrivningarna ytterligare studerats från andra källor som hemsidor och 

årsredovisningar.  

4.3.4 AVVIKANDE AVKASTNING 

Som nämndes i den teoretiska referensramen har tidigare studier använt både buy-and-hold avvikande 

avkastning (BHAR) och ackumulerad avvikande avkastning (CAR). Forskare är oeniga kring vilken 

metod som är mest lämpad att använda vid studier på lång sikt (Fama, 1998; Barber & Lyon, 1997; 

Brav et al., 2000). En fördel vid användandet av BHAR är att måttet inte är beroende av antalet 

mättillfällen. Det är att föredra vid långsiktiga studier då det tar hänsyn till tidigare kursförändringar 

och bättre speglar den långsiktiga investerarens beteende. (Barber & Lyon, 1997) Vid användande av 

CAR ackumuleras istället månadsavkastningen. Det kräver dock att regelbundna tidsintervaller mäts 

och sedan summeras, vilket gör måttet känsligt för antal mättillfällen. I kombination med att CAR inte 

speglar en realistisk långsiktig investering, kan metoden anses mindre lämplig vid långsiktiga studier. 

(Barber & Lyon, 1997; Fama, 1998) Fama (1998) förespråkar dock CAR då metoden genererar mer 

pålitliga statistiska slutsatser än BHAR. På grund av oenigheten bland forskare, samt att tidigare 

studier inom området varierat sig i val av mått, används båda metoderna i den här studien. BHAR 

används som huvudsakligt tillvägagångssätt på grund av dess fördelar vid spegling av långsiktiga 

investeringar. CAR används främst som en kontroll över resultaten för den avvikande avkastningen 

under ett, två och tre år efter den effektiva splitdagen, då författarna anser den tidsperioden vara den 

centrala med hänseende till att studien främst ser till effekterna på lång sikt. På så sätt kan kritik mot 

mätmetodens inflytande över studien till viss del undvikas, då resultaten som presenteras kan styrkas 
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av olika mätmetoder. Det gör även undersökningen jämförbar med fler av de resultat som tidigare 

studier kommit fram till. 

BHAR 

Intuitionen bakom BHAR är att två aktier köps och hålls under en viss tidsperiod i syfte att jämföra 

avkastningarna relativt varandra (Gur-Gershgoren et al., 2008). En investering i ett splitföretag 

jämförs med en investering i ett kontrollföretag, och skillnaden mellan dem utgör den avvikande 

avkastningen för splitföretagets aktie. Vid beräkning av den månatliga avvikande avkastningen 

subtraheras kontrollföretagets månadsavkastning från splitföretagets. Vid längre tidsperioder, som vid 

beräkning av årlig avvikande avkastning, multipliceras de månatliga avkastningarna under tolv 

månader för respektive företag. Resultatet för kontrollföretaget subtraheras sedan från resultatet för 

splitföretaget och skillnaden utgör BHAR och beräknas enligt: 

Formel 2: Buy-and-hold abnormal return (Barber & Lyon, 1997) 

𝐵𝐻𝐴𝑅! = (1 + 𝑅!") − 1 + 𝑅!"
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Rit = avkastningen på splitföretag i vid månad 𝜏 

Rmt = avkastning på kontrollföretag m vid månad 𝜏 

Vid beräkning av BHAR är ettårigt 𝜏 =12, tvåårigt 𝜏 =24 samt treårigt 𝜏 =36. 

 

Ett positivt värde på BHAR innebär att splitföretaget har haft en överavkastning i jämförelse med 

kontrollföretaget. I den här studien innebär det att avkastningen överstigit det normala och den 

omvända aktiesplitten har haft en positiv inverkan på företagets avkastning. Likaså innebär en negativt 

avvikande avkastning att företag som genomfört omvänd aktiesplit  haft sämre avkastning än normalt. 

GENOMSNITTLIGT BHAR 

Genomsnittligt månatlig BHAR beräknas för varje månad, samt för ett, två och tre år efter omvänd 

aktiesplit. Syftet med tillvägagångssättet är att undersöka om den avvikande avkastningen i genomsnitt 

skiljer sig från noll efter den effektiva splitdagen och på så sätt ge en indikation om genomförandet 

haft någon effekt på avkastningen.  
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Genomsnittliga BHAR beräknas enligt:  

Formel 3: Genomsnittlig BHAR (Barber & Lyon, 1997) 
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  𝑅!"  = avkastningen på splitföretag i för tidsperiod 𝜏 

𝑅!"= avkastning på kontrollföretag m för tidsperiod 𝜏 

n = antal företag 

Vid beräkning av en månads genomsnittliga BHAR används således enbart BHAR för samtliga 

företag för den aktuella månaden. Vid beräkning av genomsnittligt BHAR är ettårigt 𝜏 =12, tvåårigt 𝜏 

= 24 samt treårigt 𝜏 =36. 

CAR 

CAR summerar den månatliga avvikande avkastningen och beräknas vanligtvis genom att addera 

skillnaden mellan faktisk- och förväntad avkastning för alla tidsperioder som avses undersökas 

(Barber & Lyon, 1997). Då den förväntade avkastningen utgörs av kontrollföretagets avkastning, 

beräknas CAR genom att summera den månatliga avvikande avkastningen för respektive splitföretag. 

Genom att jämföra resultaten från CAR med BHAR ökar möjligheten att styrka den här studiens 

resultat samt generera mer jämförbara resultat mot tidigare forskning. Det är väsentligt då den senaste 

studien inom området (Hwang et al., 2012), som använt CAR som tillvägagångssätt, motsäger tidigare 

forskning. CAR beräknas enligt:   

Formel 4: Ackumulerad avvikande avkastning (Barber & Lyon, 1997) 

𝐶𝐴𝑅!" = 𝐴𝑅!"
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𝐴𝑅!"  = den avvikande avkastningen för företag i under tidsperiod 𝜏 (i den här studien motsvaras det av 

månatlig BHARiτ).  

Vid beräkning av CAR är ettårigt 𝜏 =12, tvåårigt  =24 samt treårigt 𝜏 =36. 

Ett positivt värde på CAR indikerar att den avvikande avkastningen varit positiv. Ett negativt värde 

innebär att splitföretagets avkastning i genomsnitt varit lägre än kontrollföretagets.  
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Även för CAR beräknas genomsnittet för ett, två och tre år efter den effektiva splitdagen. Beräkningen 

liknar formel 3 ovan, med undantaget att det är företagens CAR som lägger ihop innan summan 

divideras med antalet observationer. 

UPPDELNING EFTER RÅDANDE MARKNADSFÖRHÅLLANDEN VID OMVÄND AKTIESPLIT 

Ovanstående beräkning utförs genom BHAR och CAR för hela urvalsgruppen. Därefter görs en 

uppdelning i två grupper för att undersöka om marknadsförhållanden haft någon inverkan på den 

långsiktiga avvikande avkastningen. BHAR används som mått i den här frågeställningen eftersom 

måttet anses mest lämpligt för undersökningar på lång sikt (se avsnitt 4.3.4). De två grupperna utgörs 

av de som genomfört omvänd aktiesplit under bättre respektive sämre marknadsförhållanden. Det har 

främst gjorts eftersom Martell och Webb (2007) fann att den avvikande avkastningen signifikant 

skiljer sig åt cirka fem månader efter genomförandet mellan amerikanska företag som genomfört 

omvänd aktiesplit under olika marknadsförhållanden. Som uppmärksammats i den praktiska 

referensramen präglas studiens undersökningsperiod av två lågkonjunkturer, 2001-2003 samt den 

globala finanskrisen 2008-2009.  Det är därför intressant att undersöka om den trend som Martell och 

Webb (2007) påträffade återfinns på den svenska aktiemarknaden. Företagen i studien har därmed 

delats in enligt följande: 

I Grupp 1 ingår de företag som genomfört omvänd aktiesplit under sämre marknadsförhållanden 

(2001-2003 samt 2008-2009) 

I Grupp 2 ingår de företag som genomfört omvänd aktiesplit under bättre marknadsförhållanden 

(2004-2007) 

Det resulterar i en uppdelning med 18 företag i grupp 1 och 14 företag i grupp 2. Därefter testas om 

skillnaden i marknadsförhållanden medfört att den avvikande avkastningen signifikant skiljer sig 

mellan grupperna under ett, två och tre år efter den effektiva splitdagen.   

4.4 STATISTISKA TESTER 
För att statistiskt säkerställa resultaten används hypotesprövningar. Det har gjorts genom att formulera 

en nollhypotes samt en mothypotes för respektive frågeställning. Utifrån en bestämd signifikansnivå 

accepteras eller förkastas nollhypotesen beroende på teststatistiken som framkommer i testfunktionen. 

Signifikansnivån definieras som risken att förkasta nollhypotesen när den är sann, och i den här 

studien används en nivå på 5 % då slumpen troligen inte påverkat resultatet vid den nivån. (Körner & 

Wahlgren, 2000) En hypotesprövning kan exempelvis genomföras genom att undersöka ett stickprov i 

ett t-test. Generellt bland tidigare forskare anses t-test vara mest lämpligt vid testning av BHAR 

(Barber & Lyon, 1997; Mitchell & Stafford, 2000). Dock är ett t-test ett parametriskt test, vilket 
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förutsätter att populationen som undersöks är normalfördelad (Westerlund, 2005). Följer populationen 

inte normalfördelning används istället det icke-parametriska Wilcoxon ranksumma testet (Körner & 

Wahlgren, 2000). 

4.4.1 NORMALFÖRDELNING 

Enligt litteraturen kan en population som överstiger 30 observationer antas ha en normalfördelning 

(Körner & Walhgren, 2000). Då undersökningens population precis överstiger gränsen, säkerställs 

normalfördelningen ytterligare med hjälp av ett Shapiro-Wilk test. Det finns andra test för 

normalfördelning, exempelvis Kolmogorov-Smirnovs metod, men då Shapiro-Wilk visat sig ha högst 

styrka, har testet genomförts enligt den metoden (Stephens, 1974). Shapiro-Wilk utgår från en 

nollhypotes om att populationen är normalfördelad, samt en mothypotes som menar att populationen 

inte är det. Signifikansnivån är 5 %, vilket innebär att vid ett högre p-värde än 0,05 accepteras 

nollhypotesen om en normalfördelning. (Shapiro & Wilk, 1965) 

4.4.2 T-TEST 

T-test beräknar urvalets medelvärde och utifrån det beräknas en t-statistik som jämförs med ett kritiskt 

t-värde (Körner & Wahlgren, 2000). Utifrån en förutbestämd signifikansnivå, i den här studien 5 %, 

accepteras nollhypotesen om t-statistiken är större än det kritiska t-värdet. Om t-statistisken är lägre 

förkastas nollhypotesen. T-statistiken beräknas enligt: 

Formel 5: T-test för BHAR (Barber & Lyon, 1997) 

𝑡!"#$ =
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Formel 6: T-test för CAR (Barber & Lyon, 1997) 

𝑡!"# =
𝐶𝐴𝑅!"

𝜎 𝐶𝐴𝑅!"
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𝐶𝐴𝑅!"/  𝐵𝐻𝐴𝑅!" = urvalets CAR/BHAR medelvärde 

𝜎 𝐶𝐴𝑅!" /𝜎 𝐵𝐻𝐴𝑅!"  = standard avvikelsen för urvalets CAR/ BHAR  

n = antal observationer 

Antalet frihetsgrader beräknas genom n-1, där n motsvarar antalet observationer. Då studiens 

population består av 32 företag har således testerna 31 frihetsgrader.  



Långsiktiga effekter på avkastningen efter omvänd aktiesplit 

 

 
 

32 
 

Det kritiska t-värdet och värdena vid 31 frihetsgrader presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 3: Kritiska t-värden vid t-test 

Signifikansnivå 5 % 1 % 

Kritiskt t-värde 2.0395 2.7440 

(Körner, 1986) 

Om t-statistiken för stickprovet är högre än det kritiska t-värdet kommer nollhypotesen att förkastas. 

Nollhypoteserna för respektive stickprov som undersöks presenteras i avsnitt 4.4.4 nedan. 

4.4.3 WILCOXON RANKSUMMA TEST 

Om stickprovet inte kan antas vara normalfördelad används ett icke parametriskt test. Wilcoxons 

ranksumma test, även kallat Mann-Whitney test, används för att analysera medianen av två stickprov 

som är oberoende varandra. I testet rangordnas observationerna efter sin storlek relativt de andra 

observationerna och på så viss undersöks medianen istället för medelvärdet. När flera observationer 

har lika värde tilldelas de samma rangtal. Om två stickprov har n1 respektive n2 antal observationer 

summeras rangtalen för gruppen med färre observationer. Summan, T1, jämförs sedan med ett övre och 

ett nedre kritiskt värde. Om T1 överstiger det högre eller understiger det nedre kritiska värdet, förkastas 

nollhypotesen om att det inte finns någon skillnad mellan grupperna. Om grupperna är olika stora 

måste testet viktas. Summan, T1, av rangtalen från gruppen med färre observationer, jämförs då med 

det viktade värdet T2. (Körner & Wahlgren, 2000)  

T2 beräknas enligt: 

Formel 7: Wilcoxon ranksumma test (Körner & Wahlgren, 2000) 

𝑇! = 𝑛! 𝑛! + 𝑛! + 1 − 𝑇! 

n1= antal observationer i grupp ett 

n2 = antal observationer i grupp två 

T1 = summa rangtal för gruppen med minst antal observationer 

 

Det lägsta av T1 och T2 väljs sedan ut för att jämföras med de kritiska värdena. De kritiska värdena 

avgörs av antalet observationer i det mindre stickprovet, respektive antalet observationer i det större, 

samt den valda signifikansnivån. De kritiska värdena då det mindre stickprovet består av 14 
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observationer, det större stickprovet av 18 observationer, och en vald signifikansnivå om 5 %, 

presenteras i tabellen nedan:  

Tabell 4: Kritiska värden i Wilcoxon ranksumma test 

Kritiskt värde 
nedre gräns 

Kritiskt värde 
övre gräns 

179 283 

                   (Körner, 1986) 

Således förkastas nollhypotesen om T ≤ 72 eller om T ≥ 159.  

4.4.4 HYPOTESER FÖR BHAR OCH CAR 

Inledningsvis testas respektive stickprov för normalfördelning. De stickprov som följer en 

normalfördelning testas med hjälp av ett t-test, medan de som inte gör det testas med ett Wilcoxon 

ranksumma test. Oavsett om medelvärdet eller medianen testas, kan hypoteserna utformas på liknande 

sätt. 

Hypotesprövning för månatlig BHAR i 36 månader efter den effektiva splitdagen  

H0: BHAR τ = 0 

Den avvikande avkastningen är inte signifikant skild från noll för månad τ. 

H1: BHAR τ ≠ 0 

Den avvikande avkastningen är signifikant skild från noll för månad τ. 

 

Om nollhypotesen förkastas, kan slutsatsen dras att efter den omvända aktiesplitten avviker 

avkastningen från det normala för den månaden. 

Hypotesprövning för ett-, två- och treårs BHAR 

H0: BHAR τ = 0 

Den avvikande avkastningen är inte skild från noll för tidsperiod τ. 

H1: BHAR τ ≠ 0 

Den avvikande avkastningen är skild från noll för tidsperiod τ. 

 

Om nollhypotesen förkastas, kan slutsatsen dras att efter den omvända aktiesplitten avviker 

avkastningen från det normala. 

Hypotesprövning för ett-, två- och treårs CAR  
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H0: CAR τ = 0 

Den ackumulerade avvikande avkastningen är inte skild från noll för tidsperiod τ. 

H1: CAR τ ≠ 0 

Den ackumulerade avvikande avkastningen är skild från noll för tidsperiod τ. 

 

Om nollhypotesen förkastas, kan slutsatsen dras att efter den omvända aktiesplitten avviker 

avkastningen från det normala. 

Hypotesprövning för skillnad i BHAR mellan företag som genomfört omvänd aktiesplit vid goda 

respektive sämre marknadsförhållanden 

H0: BHAR grupp 1 = BHAR grupp 2  

Det finns ingen skillnad i avvikande avkastning mellan företag som genomfört omvänd aktiesplit i 
sämre marknadsförhållanden och de som genomfört den under bättre marknadsförhållanden.  

 

H1: BHAR grupp 1 ≠ BHAR grupp 2  

Det finns en skillnad i avvikande avkastning mellan företag som genomfört omvänd aktiesplit i sämre 
marknadsförhållanden och de som genomfört den under bättre marknadsförhållanden. 

 

Om nollhypotesen förkastas har marknadsförhållanden vid genomförandet inneburit att den avvikande 

avkastningen skiljer sig beroende på när den omvända aktiesplitten genomförts.  

4.4.5 MULTIPEL LINJÄR REGRESSION 

Med hjälp av resultaten från BHAR för ett-, två-, och treårsperioden efter omvänd aktiesplit utförs en 

multipel linjär regression. Det har gjorts i syfte att ge en djupare förståelse för om de utvalda 

variablerna marknadsvärde, Market-to-Book och splitfaktor har något samband med splitföretags 

långsiktiga avvikande avkastning. Hur stor andel av förändringen i den avvikande avkastningen som 

kan förklaras av de oberoende variablerna anges av förklaringsgraden, R2. Måttet ger en indikation på 

hur väl specificerad regressionen är och en ökning i förklaringsgrad innebär således att regressionen är 

närmare en fullständig förklaring av förändringen i den beroende variabeln. Måttet viktas dock och 

drar bort en frihetsgrad för varje oberoende variabel som tillsätts i regressionen. Det sänker styrkan i 

de statistiska testerna som utförs på resultaten och ökar risken att behålla en falsk nollhypotes, det vill 

säga begå typ II fel. (Dougherty, 2011). Därför krävs en avvägning mellan antal variabler som ska 

inkluderas och styrkan på de testresultat som genereras.  Urval av variabler som ingår i studien 

återfinns på nästa sida. 

Regressionen är utförd under minsta variansmetoden (OLS) och beräknas enligt: 
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Formel 8: Multipel linjär regression (Dougherty, 2011) 

Y= β1 + β2 X2+ β3  X3 + β4  X4 + e 

Y = BHARt  

X2 = Splitfaktor 

X3 = Market-to-Book 

X4 = Marknadsvärdet 

e = Residual 

 
Koefficienterna (β) estimerar vardera variabelns samband med BHAR, givet att de andra faktorerna 

hålls konstanta. (Dougherty, 2011) Således innebär en positiv koefficient att det finns ett positivt 

samband med BHAR. Respektive variabels signifikans testas med ett t-test medan ett f-test undersöker 

signifikansen för hela regressionen tillsammans. Ett signifikant f-test innebär att samtliga koefficienter 

inte kan antas vara lika med noll, och antyder istället ett linjärt samband mellan beroende variabeln 

och minst en av de förklarande variablerna. (Dougherty, 2011) 

OLS har sex antaganden som måste vara uppfyllda för att resultaten ska vara tillförlitliga. Under de 

sex antagandena uppfyller OLS-modellen Gauss-Markovs antagande om att modellens estimat har 

lägst varians, är linjära med beroende variabeln, och väntevärdesriktiga. Det är betydelsefullt eftersom 

standardfelen, den skattade standardavvikelsen, annars blir fel vilket leder till att de tester och 

konfidensintervall som beräknas på modellen blir inkorrekta. (Dougherty, 2011)  

De sex antagandena är enligt Westerlund (2005): 

1. Beroende variabeln kan skrivas som en linjär funktion av de oberoende variablerna. Med hjälp 

av ett RESET test undersöks ifall variabler felaktigt lämnats ut från regressionen, samt om 

funktionsformen är korrekt. Om nollhypotesen förkastas innebär det att modellen är 

felspecificerad eller att det förekommer icke-linjäritet.  

2. Väntevärdet av residualerna, e, är lika med noll; E(e)=0 

Antagandet testas genom samma RESET test som ovan.  

3. Residualerna är homoskedastiska, vilket innebär att alla feltermer har samma varians. 

Whites test undersöker antagandet och om nollhypotesen accepteras är residualerna 

homoskedastiska. Om nollhypotesen istället förkastas är residualerna heteroskedastiska. Felet 

kan hanteras genom att utföra en Whites korrigering av standardfelen, vilket ökar 

tillförlitligheten på regressionens resultat.  

4. Residualerna är inte autokorrelerade. Durbin-Watson testet undersöker nollhypotesen om att 

residualerna inte är autokorrelerade mot att de är positivt autokorrelerade. Positiv 
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autokorrelation är vanligast förekommande varför det är vanligt att utföra det här testet. Ett 

kritiskt intervall bestäms och om teststatistiken understiger det, förkastas nollhypotesen. 

Autokorrelation kan korrigeras genom att utföra en Newey-West korrigering av standard 

felen, vilket förbättrar modellens resultat.   

5. De oberoende variablerna är inte slumpmässiga och inte högt korrelerade med varandra.  

Antagandet undersöks genom att beräkna variablernas korrelation med varandra. En tumregel 

är att om korrelationen överstiger 0,8 bör de utvalda variablerna ses över och mindre 

korrelerade variabler istället användas.  

6. Residualerna är normalfördelade. Jarque-Bera testet prövar antagandet med nollhypotesen att 

de är normalfördelade och mothypotesen är de inte följer en normalfördelning. Förkastas 

nollhypotesen är regressionens resultat inte tillförlitliga. (Westerlund, 2005) 

URVAL AV VARIABLER 

De oberoende variablerna som ingår i regressionen är valda med utgångspunkt i resultat från tidigare 

forskning. Respektive variabel med motivering presenteras mer utförligtnedan. Data för 

marknadsvärde samt Market-to-Book är inhämtat för den tidpunkt då omvänd aktiesplit genomförts. 

Valet grundas på att det är den information som finns tillgänglig för investerare vid 

sammanläggningen. 

MARKNADSVÄRDE 

Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera det sammanlagda antalet utställda aktier med 

aktiekursen och ger en fingervisning om hur marknaden värderar ett företag (Berk & DeMarzo, 2011). 

Variabeln har inkluderats i tidigare studier, exempelvis Hwang et al. (2012), som fann att 

marknadsvärdet var avgörande för den avvikande avkastningen under det första året efter omvänd 

aktiesplit genomförts. Vidare fann Desai och Jain (1997) att variabeln haft en negativ korrelation med 

den ettåriga avkastningen. Då flera undersökningar funnit statistiskt signifikans mellan marknadsvärde 

och avvikande avkastning har den här studien för avsikt att applicera det på den svenska marknaden. I 

regressionen har variabeln logaritmerats eftersom ett linjärt samband ej kan antas mellan den 

oberoende variabeln (marknadsvärde) och beroende variabeln (avvikande avkastning). Om analysen 

visar att koefficienten för marknadsvärdet är signifikant positiv tyder det på att företag som är relativt 

högt värderade på marknaden är mer benägna att uppvisa överavkastning efter omvänd aktiesplit.  

 

 

MARKET-TO-BOOK 
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Market-to-Book beräknas genom att dividera börsvärdet med aktiekapitalets bokförda värde (Berk & 

DeMarzo, 2011). I studien har Market-to-Book använts, vilket är spegelbilden av Book-to-Market som 

använts av Desai och Jain (1997). Anledningen till varför den här studien undersöker Market-to-Book, 

istället för Book-to-Market, är främst tillgång av nyckeltal i Datastream. Desai och Jain (1997) fann att 

Book-to-Market hade ett signifikant positivt samband med splitföretagens avkastning ett år efter den 

omvända aktiesplitten annonserats. Om trenden även följer efter den effektiva splitdagen, skulle det i 

termer av Market-to-Book innebära att ett företag med låg kvot även skulle kunna uppnå en högre 

avvikande avkastning.  

SPLITFAKTOR  

Som nämnts i den teoretiska referensramen har tidigare forskning observerat splitfaktorns storlek. 

Flera studier har identifierat att en låg splitfaktor är vanligast förekommande vid en 

aktiesammanläggning. Desai och Jain (1997), Kim et al. (2008) samt Peterson och Peterson (1992) har 

testat splitfaktorns betydelse för företags avvikande avkastning. Desai och Jains resultat pekade inte på 

några signifikanta samband, medan Peterson och Peterson kom fram till att en hög splitfaktor 

medförde negativa effekter på aktiekursutvecklingen. Likaså fann Kim et al. (2008) att avkastningen 

på den effektiva splitdagen var direkt relaterad till storleken på splitfaktorn. Med de resultaten i 

åtanke, samt att vissa splitfaktorer förekommer mer frekvent än andra (se appendix 2), är det intressant 

att undersöka om ett signifikant samband återfinns på den svenska marknaden. Ett samband mellan 

storlek på splitfaktor och avkastning skulle innebära att splitfaktorn ger en indikation av den framtida 

avkastningen. En positiv korrelation innebär att en hög splitfaktor signalerar en högre avvikande 

avkastning än en låg splitfaktor. I regressionen har det logaritmerade värdet av splitfaktorn använts på 

grund av att det inte är rimligt att anta ett linjärt samband med den avvikande avkastningen.  

4.4.6 HYPOTESER FÖR MULTIPEL LINJÄR REGRESSION 

Regressionen är utförd i dataprogrammet Eviews. Programmet använder p-värdesmetoden vilket 

innebär att nollhypotesens p-värde beräknas först. Utifrån 5 % signifikansnivå förkastas nollhypotesen 

om p-värdet understiger 0,05, och accepteras om den överstiger 0,05. (Körner & Wahlgren, 2000) 

Nollhypotesen i multipelregressionen är: 

H0: βx = 0 

Variabeln x har inget samband med den avvikande avkastningen 

H1: βx ≠ 0 

Variabeln x har ett samband med den avvikande avkastningen 
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Om nollhypotesen behålls för respektive variabel innebär det att variabeln inte har något samband med 

den avvikande avkastningen. Om p-värdet understiger 0,05, och nollhypotesen istället förkastas, 

innebär det att det finns ett signifikant samband mellan den utvalda variabeln och den avvikande 

avkastningen. I f-testet prövas om samtliga koefficienter är lika med noll samtidigt. Om nollhypotesen 

förkastas är minst en av koefficienterna skild från noll. (Dougherty, 2011) 

4.5 METODKRITIK 

4.5.1 BHAR OCH CAR 

Valet av metod är avgörande för vad studien kommer fram till och olika metoder som utgår från 

samma data riskerar att erhålla skilda resultat. I den här studien testas både BHAR och CAR för en   

ett-, två- och treårsperiod efter den effektiva splitdagen. Resultaten kan således jämföras med varandra 

och till viss del eliminera de snedvridningar som tidigare forskare observerat uppkommer vid 

användande av enbart en metod. Två snedvridningar som undviks presenteras nedan: 

1. Statistiska tester som utförs på BHAR har visat sig inte uppnå lika hög styrka i jämförelse med 

andra metoder, varför resultaten inte anses lika pålitliga (Fama, 1998). Genom att även testa CAR 

undviks problemet i den här studien. 

2. Med användandet av CAR följer något som Barber och Lyon (1997) benämner measurement bias. 

Författarna menar att problemet inte går att undvika trots kontrollföretagsmetoden. På grund av att 

CAR inte tar hänsyn till förräntning, utan istället summerar samtliga månaders avkastning, kan 

summan inte översättas till en årligt avvikande avkastning då aktierna upplever kraftiga 

prisförändringar. Således är CAR skev i statistiska tester jämfört med ett årligt BHAR. Då studien 

även mäter BHAR på lång sikt kan ett sådant missvisande resultat undvikas eftersom hänsyn även tas 

till långsiktig BHAR.  

Det finns likväl kritik som kan framföras mot båda mätmetoderna. Trots användandet av två metoder 

finns det inga garantier för att den aktiekursutveckling som studien avser undersöka, efter omvänd 

aktiesplit, fullt ut kan förklaras av modellerna. (Fama, 1998) Kausalsambandet säkerställs inte, vilket 

innebär att det inte med säkerhet kan fastslås att den omvända aktiesplitten är orsak till den avvikande 

avkastningen. Om en anknytning mellan händelsen och avkastning kan säkerställas skulle dock 

åtgärdens signal i större utsträckning kunna förstås, vilket kan vara av relevans för både aktieägare och 

företag. 

BHAR har kritiserats på grund av att måttet inte tar hänsyn till skillnader i risk mellan de matchade 

företagen (Mitchell & Stafford, 2000; Fama, 1998). Kritiken gäller dock även för CAR-metoden. 
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Ökad risk innebär ett ökat ersättningskrav hos investerare och företaget, vilket kan komma att påverka 

priset på aktien (Berk & DeMarzo, 2011).  

4.5.2 GENERELL METODKRITIK 

Det finns även allmänna problem med att genomföra långsiktiga eventstudier. Bland annat lyfter Fama 

(1998) fram the bad-model problem som uppstår när undersökningar kräver ett mått på 

normalavkastning.  Normalavkastningen riskerar att inte vara representativ för samtliga samband som 

finns med avkastningen under undersökningsperioden. (Fama, 1998) Vid användande av 

kontrollföretag finns risken att händelser som påverkat ett splitföretag inte har påverkat 

kontrollföretaget. Kontrollföretagens avkastning speglar i så fall inte samtliga effekter på 

splitföretagets avkastning. Genom att använda ett kontrollföretag som är aktivt under samma tid som 

splitföretaget undviks dock problemet bättre än om avkastningen skulle utgå från en estimeringsperiod 

som inte hade reflekterat aktuella händelser alls.  

Studien använder den effektiva splitdagen som utgångspunkt för mätperioden. Eftersom aktiepriset 

förväntas spegla de förväntningar marknaden har på företaget kan aktiekursen korrigerats innan 

effektiva splitdagen. (Jensen & Ruback, 1983) Möjligheten finns att aktiekursen redan påverkats i 

samband med annonseringen och beslutsfattandet av den omvända aktiesplitten. Således kan 

kursförändringen tänkas bli mindre påtaglig efter genomförandet och den avvikande avkastningen 

därmed mindre framträdande. Som tidigare nämnts, återfinns det tillvägagångsättet bland flertalet av 

de tidigare studierna, varför valet känns motiverat då det möjliggör jämförelse med resultat från 

forskning på den amerikanska marknaden.   

4.5.3 VALIDITET 

Validitet säkerställer att studien undersöker de frågeställningar som den har som syfte att mäta, samt 

om dess resultat är rimliga (Bryman & Bell, 2005). Det är befogat att diskutera huruvida jämförelsen 

med ett kontrollföretag är ett korrekt mått på ett splitföretags normalavkastning. Dock har författarna 

efter övervägande kommit fram till att en jämförelse med ett kontrollföretag är den mest lämpade 

mätmetoden för den här typen av studie, vilket redogjorts mer utförligt i avsnittet 4.3.3. Beräkning av 

normalavkastning samt under avsnittet generell metodkritik. 

4.5.4 RELIABILITET 

Reliabilitet ser till hur tillförlitligt ett resultat är. Om studien genomförs vid en annan tidpunkt ska 

resultatet kunna uppnås igen, oberoende av vem som utför undersökningen (Lundahl & Skärvad, 

1999). Då historiska aktiekurser och tidpunkter för mätning inte är beroende av undersökarens 

perspektiv finns möjlighet för en annan person att utföra studien utan att resultaten påverkas. En 
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förutsättning för att uppnå ett identiskt resultat är att samma kontrollföretag används. Skulle andra 

kontrollföretag väljas kommer resultaten skilja sig åt.  

4.5.5 REPLIKERBARHET 

Replikerbarhet går i linje med reliabilitet och mäter huruvida studien skulle generera samma resultat 

vid en annan tidpunkt (Bryman & Bell, 2005). För att öka förutsättningarna att replikera arbetet har 

ansträngningar gjorts för att redovisa använda teorier och tillvägagångssättet på ett tydligt sätt. 

Samtliga splitföretag, organisationsnummer samt effektivt splitdatum återfinns i appendix 2. Därmed 

kan företagen spåras och aktiekurser hämtas för samma datum. De matchade kontrollföretagen 

återfinns i appendix 3, för att även de aktiekurserna ska kunna hämtas och matchas till rätt företag.  Då 

aktiekurser och nyckeltal främst är hämtad från Datastream finns de tillgängliga för senare studier och 

därmed är förutsättningarna för replikerbarhet goda. 

SAMMANFATTNING AV METOD  

I kapitlet har tillvägagångssättet beskrivits för hur undersökningen genomförts vilket sammanfattats i 

stora drag i figur 3 nedan. I nästa kapitel presenteras empiri och analys av resultaten från ovannämnda 

tester 

Figur 3: Sammanfattning av metod 

  

  

BHAR 

• Undersöka den genomsnittliga månatliga avvikande avkastningen i 36 månader. 
• Undersöka den avvikande avkastningen under ett, två respektive tre år efter omvänd 
aktiesplit. 

• Splitföretagen delas även upp i två grupper; hög- och lågkonjuktur.  

CAR 
• CAR under ett, två och tre år undersöks för att se om de är i linje med resultaten från BHAR.   

Tvärsnitts-
regression 

• Genomföra en multipel linjär regression för att testa de utvalda variablernas samband med 
den avvikande avkastningen.  

Statistiska- 
tester 

• För statistiskt säkerställning av resultaten utförs hypotesprövning med hjälp av parametriska 
eller icke-parametriska tester. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

I det femte kapitlet presenteras studiens empiri och analys för respektive frågeställning. I anslutning 

till varje test förs en diskussion kring möjliga förklaringar till resultaten. Först presenteras resultaten 

för undersökningen av den avvikande avkastningen. Därefter presenteras regressionen och de utvalda 

variablernas samband med den avvikande avkastningen. 

5.1 MÅNATLIG AVVIKANDE AVKASTNING PÅ LÅNG SIKT  

5.1.1 RESULTAT 

Tabell 5 nedan redovisar resultaten då den genomsnittliga avvikande avkastningen för varje månad 

testats för att vara signifikant skild från noll. Datan som undersöks är normalfördelad (se appendix 6) 

och därför har ett t-test använts för att statistiskt säkerställa resultaten. En fullständig tabell återfinns i 

appendix 4. I tabellen nedan presenteras enbart de månader då den avvikande avkastningen varit 

signifikant skild från noll. 

 

Tabell 5: Medelvärde för månatlig avvikande avkastning mätt i BHAR 

Månad  Antal observationer Genomsnittlig månatlig BHAR Standardavvikelse  T-statistik P-värde 
1 32 -0,128 0,251 -2,89 0,006** 

15 32 -0,553 0,130 -2,40 0,022* 
21 32 -0,869 0,179 -2,74 0,010* 
23 32 -0,540 0,149 -2,04 0,049* 

**Resultatet är signifikant vid 1 % nivå. 
* Resultatet är signifikant vid 5 % nivå. 

 

Endast resultaten för månad 1, 15, 21 och 23 är signifikanta. Den första månadens resultat är 

signifikant vid 1 % nivå och de andra månaderna vid 5 % nivå. För samtliga månader i tabell 5 är den 

avvikande avkastningen negativ. Diagram 1 illustrerar resultaten för samtliga 36 månader. 
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Diagram 1: Genomsnittlig månatlig BHAR i 36 månader efter den effektiva splitdagen 

 
I diagrammet visar månad 22 en kraftig avvikelse från BHAR jämfört med de andra månaderna. Då 

månadens resultat inte är signifikant, kan inga slutsatser dras kring varför avvikelsen uppstått.   

5.1.2 ANALYS  

Effekten av omvänd aktiesplit på kort sikt är förbryllande. Om investerare är rationella, bör de förstå 

att inget utom splitfaktorn påverkar aktiepriset. Investerarnas förväntningar på företaget bör 

följaktligen inte förändras och avkastningen inte avvika från det normala. Resultaten i ovanstående 

tabell visar, som flertalet tidigare studier, att under förutsättning att ingen annan händelse inträffat, 

påverkar omvänd aktiesplit kursutvecklingen negativt. Det sker trots att sammanläggningen anses 

medföra flera positiva aspekter såsom minskade transaktionskostnader, mindre volatilitet i aktiepriset 

samt förbättrad image (Kim et al., 2008; Berk & DeMarzo, 2011; Woolridge & Chambers, 1983). Den 

negativa avkastningen för den första månaden tyder därmed på en reaktion från marknaden. Den 

härstammar från att det finns ett informationsgap mellan investerare och företagsledning, vilket 

medför att investerare tolkar den omvända aktiesplitten som ny information om företaget. Den svenska 

aktiemarknaden uppfyller således inte de krav som ställs för stark marknadseffektivitet. 

Hwang et al. (2012), vars resultat för den första månaden överensstämmer med den här studiens, antar 

att det förekommer en informationsasymmetri på den amerikanska marknaden och menar att orsaken 

till den initialt negativa avkastningen är signalerna som den nya informationen sänder ut. Eftersom 

studien uppvisar en negativ BHAR, tycks även den svenska marknaden tolka sammanläggning av 

aktier som en negativ signal. Den negativa signalen kan härledas till att beslut om omvänd aktiesplit i 

Sverige är endogena, det vill säga en frivillig åtgärd av företag.  Då svenska börser inte ställer 

minimumkrav på pris, har företag möjlighet att på sikt höja aktiekursen genom värdeökande åtgärder. 

Det aktiva valet att istället använda en sammanläggning, kan tolkas av marknaden som en signal om 

att ledningen har en misstro till företaget. Därmed signaleras att företaget ser åtgärden som en sista 
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utväg då det inte förväntas kunna höja aktiepriset på naturlig väg. Det resulterar i att marknaden 

anpassar sina förväntningar och aktiekursen sjunker. 

Resultaten ovan går i linje med Desai och Jain (1997). Skillnaden är att den undersökningen tog sin 

utgångspunkt i annonseringsmånaden, istället för den effektiva splitdagen. Författarna antog att 

marknaden underreagerade vid tillkännagivandet av beslut om omvänd aktiesplit. Resonemanget kan 

även appliceras på den här studien. Att marknaden kräver en månad innan priserna slutar följa en 

kraftigt negativ trend, tyder på att aktiekursen inte anpassas omedelbart. Därmed har marknaden en 

viss tröghet innan den reagerat fullt ut på händelsen. Trögheten kan bero på två saker. För det första är 

det inte rimligt att anta att samtliga investerare handlar med sina portföljer på daglig basis. Det leder 

till att det tar tid innan alla investerare hinner ta till sig den nya informationen och agera därefter.  För 

det andra finns en viss fördröjning vid handel. När en säljorder läggs in via exempelvis banken, dröjer 

det ytterligare någon dag innan transaktionen är slutförd.  

Vid fortsatt analys av resultaten är det svårt att klargöra varför den avvikande avkastningen är 

signifikant för månad 1, 15, 21 och 23, men inte för resterande månader. Att det saknas signifikans för 

merparten av månaderna kan bero på att företagens avkastning har påverkats av företagsspecifika 

händelser eller andra nyheter, och därför går det inte att urskilja en signifikant trend. Dock är den 

månatliga avvikande avkastningen på lång sikt inte det mest centrala att undersöka vid långsiktiga 

investeringsbeslut. Det är istället intressant att studera vilken avkastning som genereras över en längre 

placeringshorisont.  

5.2 LÅNGSIKTIG AVVIKANDE AVKASTNING 
BHAR och CAR presenteras och analyseras tillsammans eftersom de gemensamt använts för att 

undersöka den avvikande avkastningen för ett, två respektive tre år efter omvänd aktiesplit. 

Sammanställning av uträkningarna för respektive metod återfinns i appendix 5. 

5.2.1 RESULTAT 

Tabell 6 och 7 redogör för resultaten i buy-and-hold avvikande avkastning under ett-, två respektive 

tre år efter omvänd aktiesplit. Då datan för ett- och tvåårsperioden är normalfördelad (se appendix 6) 

är resultatens signifikans säkerställd genom t-test. Shapiro-Wilk testet visade dock att BHAR för tre år 

inte är normalfördelad varför ett t-test inte är lämpligt att använda. Istället har Wilcoxon ranksumma 

test använts. BHAR för ett och två år har ytterligare testats med det icke-parametriska testet för att 

möjliggöra en jämförelse mellan mätperioderna. De fullständiga resultaten för Wilcoxon ranksumma 

test presenteras i appendix 7. 
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Tabell 6: BHAR under ett, två respektive tre år efter omvänd aktiesplit testat med t-test 

År Antal Observationer Genomsnittlig BHAR Standardavvikelse T-statistik P-värde 
1 32 -0,351 0,687 -2,89 0,006** 
2 32 -0,582 0,972 -3,38 0,001** 
3 32 -0,672 1,503 -2,53 0,016** 

**Resultatet är signifikant vid 1 % nivå. 
* Resultatet är signifikant vid 5 % nivå. 

 

Tabell 7: Medianvärdet av BHAR under ett, två respektive tre år efter omvänd aktiesplit testat med 
Wilcoxon ranksumma test. 

 
  Median Signifikansnivå 
BHAR 1 år -0,185 0,014* 
BHAR 2 år -0,348 0,003** 
BHAR 3 år -0,211 0,018* 
**Resultatet är signifikant vid 1 % nivå. 
* Resultatet är signifikant vid 5 % nivå. 

 

Resultaten i tabellerna ovan visar att både genomsnittet och medianvärdet för BHAR är signifikant 

negativ under ett och två år efter den effektiva splitdagen. Genomsnittet är signifikant vid 1 % nivå för 

båda tidsperioderna. Medianen är signifikant vid 5 % nivå för ettårs BHAR och vid 1 % för tvåårs 

BHAR. För treårs genomsnittlig BHAR är t-testet inte tillförlitligt, men när medianvärdet testas 

uppvisar den signifikans vid 5 % nivå. Därmed förkastas nollhypotesen för samtliga mätperioder då 

genomsnittet och medianvärdet är signifikant skilt från noll för urvalsgruppen.  

Tabell 8 nedan visar resultaten för den ackumulerade avvikande avkastningen för ett, två och tre år 

efter genomförd omvänd aktiesplit. Datan är normalfördelad för samtliga mätperioder, (se appendix 6) 

varför ett t-test används. 

Tabell 8: CAR under ett, två respektive tre år efter den effektiva splitdagen som testats med ett t-test. 

År  Antal observationer Genomsnittlig CAR Standardavvikelse T-statistik P-värde 
1 32 -0,250 0,765 -1,84 0,074 
2 32 -0,472 0,861 -3,10 0,004** 
3 32 -0,542 1,082 -2,83 0,008** 

**Resultatet är signifikant vid 1 % nivå. 
* Resultatet är signifikant vid 5 % nivå. 

 

Resultaten visar att CAR är negativ för samtliga år. Ettårs CAR är insignifikant, men två- och treårs 

CAR är signifikanta vid 1 % nivå. För det andra och tredje året förkastas således nollhypotesen om att 

CAR i genomsnitt inte är skild från noll.  
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Diagram 2 nedan sammanställer resultaten från ovanstående tre tabellerna i syfte att förtydliga 

avvikelsen i avkastningen beroende på metod. 

 

Diagram 2: Sammanställning av långsiktig avvikande avkastning 

 

5.2.2 ANALYS 

Diagram 2 visar att BHAR och CAR är i linje med varandra då samtliga resultat är negativa. 

Medianvärdet av BHAR är mindre negativ än genomsnittliga BHAR. Det innebär att majoriteten av 

företagen har en BHAR som är mindre negativ än genomsnittet och antyder att genomsnittet dragits 

ned på grund av ett fåtal företag som uppvisat kraftigt negativ BHAR. Trots det pekar BHAR och 

CAR i samma riktning. En aktieägare som väljer att behålla sin ägarandel i ett företag som genomför 

omvänd aktiesplit, kan inte förvänta sig att uppnå en avkastning som överstiger det normala inom en 

treårsperiod.  

Varför är den avvikande avkastningen på lång sikt negativ? Tidigare forskning, exempelvis Kim et al. 

(2008), har visat att splitföretag uppvisar signifikant sämre vinst och kassaflöde än kontrollföretag 

redan samma år som den omvända aktiesplitten genomförs. Studien har även visat att trenden 

fortsätter i tre år efter sammanläggningen. Då aktiepriset speglar förväntningar och framtidsprognoser 

för företaget, kommer priset fortsätta sjunka om förväntningarna är fortsatt låga (Berk & DeMarzo, 

2011). Splitföretagens underavkastning kan således förklaras av att omvänd aktiesplit i sig inte 

förbättrar företags verksamhet eller kassaflöde, varför de fortsätter att ha lägre avkastning jämfört med 

kontrollföretagen.  

En annan förklaring till resultaten kan vara att en omvänd aktiesplit kan leda till en förändrad 

ägarstruktur. Enligt Baker och Gallagher (1980) resulterar vanliga aktiesplittar i ett ökat antal 

aktieägare, då ett lägre pris attraherar fler privata investerare. Om samma resonemang förs gällande 

omvänd aktiesplit, blir ägarna färre då privata investerare finner högre priser mindre lockande. Hwang 
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et al. (2012) fann att omvänd aktiesplit följs av ökat institutionellt ägande. Om den omvända 

aktiesplitten stöter bort privata aktieägare, och attraherar institutionella ägare, kommer ägarstrukturen 

förändras. Det skulle innebära att ledningen måste ta hänsyn till fler krav, då institutionella ägare 

generellt anses utöva ett mer aktivt ägarskap (Kim et al., 2010). Aktivt ägarskap kan i många fall anses 

positivt, men då svenska företag uppvisat signifikant underavkastning i tre år efter omvänd aktiesplit, 

är det möjligt att det aktiva ägarskapet bidragit till att ledningen tappat fokus. När fler viljor måste tas i 

beaktning, tvingas ledningen att lägga mer tid på att kommunicera med aktieägarna och har således 

mindre tid till att fokusera på kassaflödesgenererande aktiviteter. Resultatet, och i sin tur avkastningen, 

riskerar därför att försämras. 

Hwang et al. (2012), som visat motstridiga resultat på lång sikt jämfört med den här studien, angav 

som förklaring till sina positiva resultat att högre priser leder till lägre transaktionskostnader, vilket 

gör att aktier med relativt högt pris blir mer attraktiva att handla med. Även Kim et al. (2008) har 

funnit att skillnaden mellan köp- och säljpriset minskar när aktiekursen ökar. En högre splitfaktor 

resulterade enligt studien i en kraftigare minskning i skillnad mellan köp- och säljpris. Att det blir 

relativt billigare att handla efter omvänd aktiesplit talar för att aktien borde bli mer efterfrågad och 

studiens resultat positiva. Att så inte är fallet kan förklaras av att om investerare ska vara villiga att 

köpa aktien, krävs att ökningen i pris motsvaras av en minskning i transaktionskostnader som är 

tillräckligt stor för att göra investeringen lönsam. Om kostnadsminskningen inte kompenserar för ett 

högre pris, kommer efterfrågan inte öka och därmed priset fortsätta vara lågt.  

Resultaten visar även att den genomsnittliga avvikande avkastningen försämras för varje år, vilket 

stämmer överens med Desai och Jain (1997) samt Kim et al. (2008). Svenska företag uppvisar dock en 

kraftigare negativ trend än amerikanska företag. I USA var den avvikande avkastningen för ett år -

10,76 %, för två år -20,62 % och för tre år -33,9 % enligt Desai och Jain (1997) och -8,5 % för ett år, -

19 % för två år och -29,8 % för tre år enligt Kim et al. (2008). Skillnaden skulle kunna förklaras av att 

Sverige, i jämförelse med USA, har en mindre aktiemarknad. Då det inte finns lika många 

börsnoterade företag är aktörerna inom samma bransch färre, vilket begränsar utbudet av lämpliga 

kontrollföretag. Om det funnits tillgång till fler företag vid matchningen, hade ett större urval vid 

sammanställning av kontrollföretag funnits att tillgå och fler aspekter kunnat tas i beaktning. Vidare 

kan antalet företag i undersökningen ha påverkat utfallet. Desai och Jain (1997) undersökte 76 

omvända aktiesplittar medan Kim et al. (2008) undersökte över 1000 företag som utfört åtgärden. Den 

här studien innefattar färre observationer (32) vilket medför att specifika företag utgör en större andel 

av studiens sammantagna resultat. Det innebär att om en aktie haft en kraftigt avvikande avkastning så 

har den påverkat studiens resultat i större utsträckning än om fler företag undersökts.  
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I likhet med analysen av den månatliga BHAR skulle skillnaden mellan länderna även kunna härledas 

till beslutets endogena eller exogena natur. Man kan då spekulera i om beslutet i Sverige tas betydligt 

senare än i USA eftersom en aktiekurs nära 1 USD i USA innebär att åtgärder måste vidtas för att inte 

tappa börsnoteringen. Avsaknaden av minimumkrav i Sverige leder till att företagen har möjligheten 

att fortsätta sin verksamhet tills de själva väljer att genomföra den omvända aktiesplitten. Under 

antagandet att det är företag i finansiella svårigheter som genomför omvänd aktiesplit, kan företag som 

väntar med genomförandet försatt sig i en mer allvarlig situation än de som inte väntat. När åtgärden 

väl genomförs kan svenska företag uppvisa negativa resultat under en längre period än för 

motsvarande amerikanska företag. Det leder till att svenska företag även efter den effektiva splitdagen 

befinner sig i en mindre fördelaktig situation, och i större utsträckning uppvisar underavkastning samt 

har svårare att upprätthålla priset. 

5.3 SKILLNAD BEROENDE PÅ MARKNADSFÖRHÅLLANDEN 

5.3.1 RESULTAT 

Tabell 9 redogör skillnaden i BHAR mellan företag som genomfört omvänd aktiesplit under låg- 

respektive högkonjunktur. Grupp 1 består av 18 företag som genomfört omvänd aktiesplit under 

lågkonjunktur, medan de kvarvarande 14 företagen som genomfört omvänd aktiesplit under 

högkonjunktur tillhör grupp 2. På grund av gruppernas begränsade storlek kan normalfördelning inte 

antas, vilket medfört att resultatens signifikans kontrollerats med hjälp av ett Wilcoxon-Ranksumma-

test (se appendix 8). 

Tabell 9: Skillnad i avvikande avkastning för omvänd aktiesplit genomförd under bättre respektive 

sämre marknadsförhållanden 

  Median grupp 1  Median grupp 2 Statistik P-värde 
BHAR år 1 -0,069 -0,320 -0,760 0,464 
BHAR år 2 -0,148 -0,703 -1,102 0,283 
BHAR år 3 -0,177 -0,629 -0,789 0,442 

**Resultatet är signifikant vid 1 % nivå. 
* Resultatet är signifikant vid 5 % nivå. 

 

Enligt tabell 8 behålls nollhypotesen om att medianvärdet av den avvikande avkastningen för företag 

som genomfört omvänd aktiesplit under bättre respektive sämre marknadsförhållanden är lika. Således 

visar undersökningen att medianerna inte är signifikant skilda från varandra, och rådande 

marknadsförhållanden vid omvänd aktiesplit anses inte vara avgörande för den avvikande 

avkastningen i tre år efter. Diagram 3 illustrerar resultaten grafiskt. 
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Diagram 3: Avvikande avkastning för omvänd aktiesplit genomförd i hög- respektive lågkonjunktur 

 

5.3.2 ANALYS 

Uppdelningen ovan tar sin utgångspunkt i Martell och Webbs (2007) undersökning då de fann att 

företag som genomfört omvänd aktiesplit under bättre marknadsförhållanden uppvisade sämre 

avvikande avkastning än de som genomfört omvänd aktiesplit under sämre marknadsförhållanden. 

Författarna menar att det innebär en skillnad om marknaden kan tillskrivas aktiekursens prisfall eller 

om det är företagets finansiella ställning som försatt dem i situationen med en icke önskvärd prisnivå. 

De menar sålunda att investerare bör ta hänsyn till vilka marknadsförhållanden som råder vid den 

effektiva splitdagen. I Sverige kan inget liknande samband statistiskt säkerställas. Dock bör det 

noteras att medianen för samtliga perioder är lägre för grupp 2 (bättre marknadsförhållanden) än grupp 

1 (sämre marknadsförhållanden). Det innebär att om resultaten varit signifikanta, skulle företag 

uppleva en sämre BHAR om marknadsförhållandena varit relativt bättre vid den effektiva splitdagen, 

än om de varit sämre. En förklaring är att den omvända aktiesplitten inte tas emot lika negativt i en 

lågkonjunktur, eftersom förväntningarna på marknaden kan antas vara lägre än när högkonjunktur 

råder. En marknad som i allmänhet upplever en nedgång är troligtvis mer förlåtande mot företag som 

tvingas göra omvänd aktiesplit. I högkonjunktur är det däremot inte säkert att marknaden har samma 

överseende med åtgärden, då företagen har möjlighet att dra nytta av de goda marknadsförhållandena 

för att förbättra sina framtidsutsikter och på så sätt höja aktiepriset.  

Om resultaten varit signifikanta hade skillnaden även kunnat härledas till att också kontrollföretagen 

kan upplevt sämre framtidsförväntningar under lågkonjunktur. Det hade resulterat i att 

kontrollföretagens avkastning sjunkit, vilket eventuellt hade minskat skillnaden i avkastning mellan 

split- och kontrollföretag. Splitföretagens avkastning hade därmed blivit mindre negativt avvikande. 

Skillnaden kan dock inte statistiskt säkerställas på grund av att resultaten inte är signifikanta, varför 

slutsatser inte kan dras från resultaten. 
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Att resultaten inte är signifikant skilda från varandra kan bero på att tillvägagångssättet med 

kontrollföretag tar hänsyn till varierande marknadsförhållanden. Det skulle kunna indikera att 

matchningen av kontrollföretagen har uteslutit en påverkan på avkastningen från 

marknadsfluktuationer. 

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA OCH ANDRA FRÅGESTÄLLNINGEN 

Resultaten har uppvisat att både vid användandet av BHAR och CAR är den avvikande avkastningen 

signifikant negativ i tre år efter den omvända aktiesplitten. Således besvarar båda metoderna den första 

frågeställningen att splitföretag uppvisar sämre avkastning än normalt i tre år efter den omvända 

aktiesplitten. Vidare har ingen signifikant skillnad kunnat påvisas mellan företag som genomfört den 

omvända aktiesplitten under hög- respektive lågkonjunktur, vilket besvarar den andra frågeställningen 

med att den avvikande avkastningen är negativ, men inte signifikant skild, mellan grupperna.  

5.4 UTVALDA VARIABLER OCH AVVIKANDE AVKASTNING 

5.4.1 RESULTAT  

Tabell 10 redogör för de utvalda variablernas samband med ett-, två- och treårs BHAR. Eftersom 

föregående resultat inte visade någon signifikant skillnad mellan företag som genomfört omvänd 

aktiesplit under olika marknadsförhållanden, har regressionen utförts på hela urvalsgruppen 

gemensamt. I tabellen nedan är det översta talet i kolumnen koefficienten för variabeln medan talet i 

parentes visar t-statistiken. En negativ koefficient innebär att variabeln och den avvikande 

avkastningen har ett inverterat samband. I appendix 5 återfinns variablernas värde för varje enskilt 

företag. 

Tabell 10: Samband mellan avvikande avkastning och utvalda variabler 

BHAR 
år Konstant Ln (marknadsvärde) Market-to-Book Ln (splitfaktor) R2 R2 adjusted 

P-värde 
F-test 

1 
 
 

0,108 
(0,217) 

 

0,031 
(0,470) 

 

-0,013 
(-2,71)** 

 

-0,149 
(-1,734) 

 
0,264 

 
0,185 

 

 
0,032* 

2 
 
 

-0,264 
(-0,313) 

 

0,033 
(0,304) 

 

-0,008 
(-2,917)* 

 

-0,121 
(-1,147) 

 
0,063 

 
-0,036 

 

 
0,599 

3 
 

-0,068 
(-0,059) 

0,067 
(0,511) 

-0,002 
(-0,071) 

-0,259 
(-1,481) 0,0631 -0,037 

 
0,602 

**Resultatet är signifikant vid 1 % nivå. 
* Resultatet är signifikant vid 5 % nivå. 
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Då marknadsvärde samt splitfaktor är logaritmerade bör de variablernas påverkan tolkas som en 

hundradel av koefficienten. Det vill säga en koefficient om 0,01 bör tolkas som att den beroende 

variabeln ändras med 0,01 % och inte 1 %.  

5.4.2 ANALYS  

Som förklarats i metoden bygger OLS-modellen på sex antaganden som måste uppfyllas för att 

hypotestesterna ska kunna anses tillförlitliga (Dougherty, 2011). Appendix 9 visar resultaten för testen 

för respektive tidsperiod. Då regressionen för den treåriga BHAR generear residualer som inte är 

normalfördelade, samt att det förekommer icke-linjäritet, anses inte hypotestesterna för tidsperioden 

pålitliga. Analysen baseras därför enbart på resultaten från ett- och tvåårs BHAR. Försiktighet bör 

dock vidtas innan kausalsamband mellan variablerna och BHAR antas. Variablerna kan ha ett 

statistiskt samband med BHAR, men bör inte antas vara orsaken till förändringen. Det finns flera 

andra faktorer, som inte inkluderats i regressionen, som skulle kunna påverka den avvikande 

avkastningen. 

Regressionen för ett års BHAR är i sin helhet signifikant vid 5 % nivå med en förklaringsgrad på 18,5 

%. Med det menas att 18,5 % av förändringen i BHAR kan härledas till de oberoende variablerna. För 

år ett har enbart Market-to-Book ett signifikant samband med den avvikande avkastningen. 

Splitfaktorn är nära signifikans då den har ett p-värde på 0,09, vilket innebär att om 10 % 

signifikansnivå ansetts acceptabel hade nollhypotesen förkastats. Marknadsvärdet har däremot ett 

betydligt högre p-värde, 0,64, varför det kan ifrågasättas om variabeln faktiskt bidrar till regressionens 

specifikation eller bör uteslutas helt för att höja styrkan i de statistiska testerna.   

För två års BHAR är regressionen sammantaget inte signifikant, och den har en mycket låg 

förklaringsgrad (3,6 %). Således kan inga slutsatser dras från regressionen som helhet för den 

tidsperioden. Enbart Market-to-Book uppvisade en signifikant koefficient för perioden, och det vid      

5 % signifikansnivå. Nedan behandlas respektive variabels samband med avvikande avkastning 

individuellt. 

MARKNADSVÄRDE 

Marknadsvärdet uppvisar inget signifikant samband med den avvikande avkastningen. Det innebär att 

det inte går att dra någon slutsats om sambandet mellan marknadsvärde och BHAR för någon av 

tidsperioderna. Tidigare studier som analyserat marknadsvärdet har använt olika mått på avkastning. 

Hwang et al. (2012) fann att marknadsvärdet hade ett inverterat samband med CAR under det första 

året. Det innebär att små företag hade en positiv CAR medan stora företag påverkades negativt. 

Storleken var dock inte avgörande för två och tre års ackumulerade avkastning då samtliga företag 

uppvisade en positiv CAR. I linje med det fann Desai och Jain (1997) att relationen mellan företagets 
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avkastning det första året och marknadsvärde var negativ. Små företag hade mer förmånlig 

prisutveckling än stora. Den här studien, som istället använt BHAR, visar inget signifikant samband 

mellan marknadsvärde och avkastning för någon av tidsperioderna. Måttet för avkastning skulle kunna 

vara avgörande för de insignifikanta resultat som erhållits.  Valet av att använda BHAR motiverades 

dock av att måttet innebär en bättre spegling av den långsiktiga investerarens agerande. Således har 

författarna funnit BHAR mest lämpligt att använda i regressionen. (Se metod avsnitt 4.3.4) En annan 

orsak till att resultaten är olika kan vara att urvalsgruppen skiljer sig i marknadsvärde vilket gör att 

ingen trend mellan stora och små företag upptäcks. Eftersom variabeln logaritmerats vilket korrigerar 

för extremvärden, varför den förklaringen kan ifrågasättas. En större urvalsgrupp hade möjligtvis 

kunnat uppdaga en tydligare trend, varför det vore önskvärt med flera företag. På grund av de 

insignifikanta resultaten kan inga slutsatser dras om marknadsvärdet haft inverkan på den avvikande 

avkastningen på den svenska aktiemarknaden. 

MARKET-TO-BOOK 

Market-to-Book har en signifikant negativ koefficient för både ett- och tvåårs BHAR. Koefficienten 

antyder att sambandet mellan Market-to-Book och BHAR är inverterat. Resultaten är i enlighet med 

Desai och Jain (1997) som fann att företag med hög Book-to-Market, det vill säga låg Market-to-

Book, upplevde en högre ettårig avkastning. 

En tänkbar orsak är att hög en Market-to-Book innebär att marknadsvärdet överstiger de bokförda 

tillgångar som företagets värde bygger på. Det uppkommer exempelvis om ledningen tillför ett stort 

värde till företaget (Berk & DeMarzo, 2011). Marknadsvärdet kan då till stor del vara uppbyggt av 

förväntningar och spekulationer, vilket kan göra företagets aktiepris mer känsligt för hur marknaden 

tolkar företagsbeslut. Om ett genomförande av omvänd aktiesplit tolkas negativt och minskar 

förtroendet för ledningen, sjunker marknadsvärdet och även avkastningen. Ett företag med låg Market-

to-Book, vars värde är närmare de bokförda tillgångarna, kan sålunda anses mindre känsligt för 

marknadens tolkningar, varför verkställandet av en omvänd aktiesplit inte bör leda till en lika kraftigt 

reduktion i avkastningen.  

SPLITFAKTOR 

Splitfaktorn är inte signifikant för någon av tidsperioderna. Det stämmer överens med Desai och Jain 

(1997) men motsäger Peterson och Peterson (1992) som fann att en större splitfaktor hade en negativ 

effekt på kursutvecklingen. Om den här studien hade accepterat 10 % som signifikansnivå, hade 

resultatet för det första året överensstämt med Peterson och Peterson. De framför resonemanget att en 

hög splitfaktor kan signalera att företaget är långt ifrån ett attraktivt prisintervall, vilket innebär att det 

krävs en större justering för att nå det önskade kursintervallet. Enligt samma argumentation bör en 
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lägre splitfaktor inte tas emot lika negativt av marknaden då företagen redan från början ligger 

närmare ett önskvärt pris.  

Den här studien utgår dock från en 5 % signifikansnivå varför inget samband kan säkerställas. En 

förklaring till varför splitfaktorn inte är signifikant kan vara att storleken måste bestämmas en tid 

innan genomförandedagen. Företaget kan antas sätta splitfaktorn efter vilket prisintervall det önskar 

hamna inom, men under tiden mellan beslut och genomförande kan aktiepriset förändrats. Det 

försvårar möjligheten att urskilja om en eventuell trend ursprungligen existerat. Det råder även viss 

tvetydighet gällande splitfaktorns betydelse för avkastningen, vilket skulle kunna förklara den låga 

signifikansnivån på resultaten. Trots Peterson och Petersons (1992) tidigare nämnda resultat, framför 

de resonemanget om att en mindre splitfaktor bör tolkas mer negativt av marknaden. Det är på grund 

av att en liten splitfaktor signalerar att företaget har svårigheter att höja aktiepriset marginellt på egen 

hand, och behöver använda en sammanläggning även för små förändringar.  Resultatens låga 

signifikans kan således förklaras av den tvetydighet som existerar kring splitfaktorn och dess signal.  
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6. SLUTSATS 
 

I det avslutande kapitlet framförs de slutsatser studiens resultat mynnat ut i. Ambitionen är att knyta 

an till de problem som formulerades i det inledande kapitlet och föra diskussionen till en högre 

abstraktionsnivå. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

STUDIENS SYFTE 

Studiens syfte var att undersöka hur den avvikande avkastningen på lång sikt påverkades av 

genomförandet av omvänd aktiesplit, och på så sätt skapa utökat underlag för goda 

investeringsbedömningar. Studien inledde med att undersöka om den långsiktiga månadsavkastningen 

var signifikant skild från noll. Vidare undersöktes den avvikande avkastningen på tre års sikt efter 

genomförandet för hela undersökningsgruppen, samt med uppdelning efter låg- och högkonjunktur. 

Avslutningsvis testades tre variablers samband med den avvikande avkastningen, i syfte att utreda om 

variablerna kan utgöra hjälpmedel vid investeringsbedömningar. 

AVVIKANDE AVKASTNING 

Från resultaten är det tydligt att företag som genomfört omvänd aktiesplit uppvisar sämre avkastning 

än det normala. Resultaten kan ses som en bekräftelse av påståendet som presenterades i bakgrunden, 

nämligen att en fallande aktiekurs efter en omvänd aktiesplit tycks vara ”mer regel än undantag” 

(Linnala, 2013). Utifrån den kraftigt negativa avvikande avkastningen kan flera slutsatser dras, bland 

annat ur aktieägarperspektiv, företagsperspektiv samt ur samhällsperspektiv.  

Ur ett aktieägarperspektiv bör genomförande av omvänd aktiesplit ses som en varningssignal. Såvida 

ingen fundamental förändring sker för att höja värdet på företaget, kommer aktiekursutvecklingen 

troligen att försämras under de tre efterföljande åren. Aktieägaren bör därför överväga att lämna 

företaget för att undvika att värdet på det satsade kapitalet sjunker. Om aktieägaren tror på branschen 

rekommenderas denne istället att investera sitt kapital i ett passande kontrollföretag. Det genererar 

ingen garanterad positiv avkastning, eftersom studien enbart undersökt den relativa avkastningen, men 

i snitt har kontrollföretagen en högre avkastning i tre år framöver jämfört med företaget som genomför 

omvänd aktiesplit. Omplaceringen ger åtminstone en ökad chans till god avkastning. Transaktionen 

bör även ske så fort som möjligt, då splitföretagets avvikande avkastning i genomsnitt blir mer negativ 

för längre tidsperioder.  

Ur ett företagsperspektiv bör slutsatsen dras att en omvänd aktiesplit i så stor utsträckning som möjligt 

bör undvikas. Åtgärden är inte en långsiktig lösning utan enbart en genväg till ett högre aktiepris som 

inte förbättrar aktiens kursutveckling på längre sikt. Om företag ändå beslutar att genomföra en 
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omvänd aktiesplit, rekommenderar författarna att samtidigt framföra förslag och planläggning av 

verksamhetsförändringar som förväntas kunna höja värdet på företaget. Det skulle kunna motverka en 

del av den starka negativa reaktion som sammanläggningen möts av på marknaden, och undvika att 

den avvikande avkastningen blir lika kraftigt negativ för den första månaden. Om företaget sedan 

uppfyller förslagen och implementerar de värdehöjande åtgärderna, kommer investerarnas 

förväntningar troligtvis öka, och kursutvecklingen förbättras även på lång sikt.  

Ur ett samhällsperspektiv kan resultaten utgöra en viss oro. Om det stämmer att institutionellt ägande 

ökar, har det konsekvenser även för dem som inte aktivt valt att investera i splitföretags aktier. 

Institutionella ägare, såsom pensionsfonder och banker, förvaltar en stor del av människors sparande 

och förmögenheten blir beroende av hur god avkastning institutionernas investeringar ger.  Beroende 

på hur ofta institutionerna viktar om sina portföljer och fonder, kan avkastningen på kundernas 

besparingar sjunka om investeringar görs i företag som genomför omvänd aktiesplit. Värdet på 

tillgångarna i framtiden blir därför lägre än de annars skulle varit. 

I studien undersöktes även om olika marknadsförhållanden påverkat den avvikande avkastningen för 

företag som genomfört omvänd aktiesplit.  Eftersom nollhypotesen inte kunde förkastas, dras 

slutsatsen att medianerna av grupperna inte är signifikant skilda från varandra. Således besvaras 

studiens andra frågeställning med att de rådande marknadsförhållandena inte påverkar den avvikande 

avkastningen efter omvänd aktiesplit, utan är lika oavsett om låg- eller högkonjunktur föreligger vid 

genomförandet. Slutsatsen dras att det inte råder någon tvetydighet kring vad den omvända 

aktiesplitten indikerar: den framtida avkastningen är lägre än normalt, oavsett vilka 

marknadsförhållanden som råder.  

I problemdiskussionen framhävdes att amerikansk forskning från föregående år (2012) skilt sig från de 

resultat som tidigare undersökningar visat. Eftersom ingen tidigare studie över de långsiktiga 

effekterna på den svenska marknaden påträffats, kan någon liknande jämförelse inte göras med den här 

studiens resultat. Om man antar att den svenska marknaden under tidigare år liknat den amerikanska 

utvecklingen, skulle slutsatsen kunna dras att effekterna på den svenska marknaden inte förändrat sig 

på samma sätt som på den amerikanska.   

SAMBAND MELLAN VARIABLER OCH AVVIKANDE AVKASTNING 

Med utgångspunkt i tidigare studier valdes variablerna marknadsvärde, Market-to-Book och 

splitfaktor med förhoppningen att erbjuda investerare verktyg för att prognostisera avkastningen 

beroende på det specifika företagets egenskaper. Resultaten var dock endast signifikanta för 

sambandet mellan Market-to-Book och BHAR under ett och två år efter den effektiva splitdagen. 

Regressionen påvisade ett inverterat samband, där en låg kvot medförde en bättre avvikande 
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avkastning. Slutsatsen kan dras, att med en placeringshorisont på ett eller två år, kan aktieägarna se till 

Market-to-Book kvoten för att få en indikation på hur den avvikande avkastningen kommer utvecklas. 

Dock kommer den avvikande avkastningen troligen bara bli mer eller mindre negativ, och aktieägarna 

kanske inte kommer nyttja informationen oavsett hur kvoten ser ut.  

Med reservation för att signifikansnivån var högre än önskvärt, kan splitfaktorn även tjäna som en 

fingervisning på aktiekursutvecklingen under det första året. Om företaget använder en hög splitfaktor, 

indikerar det att första årets avkastning blir mer negativ än om en låg splitfaktor används. Givet att 

signifikansnivån accepteras, kan slutsatsen dras att företags finansiella ställning tycks vara mer 

allvarliga om de kräver en högre splitfaktor, än om priset bara behöver en liten justering. 

Marknadsvärdet på företaget visade inget signifikant samband med den avvikande avkastningen varför 

slutsatsen kan dras att om storleken mäts utifrån marknadsvärde, är storleken inte avgörande för 

avkastningen efter den effektiva splitdagen. För aktieägare innebär det att om företaget är stort eller 

litet inte spelar någon roll för den omvända aktiesplittens effekt. 

YTTERLIGARE SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Då den här studien funnit att avkastningen är signifikant negativ för splitföretag jämfört med 

kontrollföretag, vid användandet av såväl BHAR som CAR, ställs frågan om resultaten kan utnyttjas 

av investerare på ytterligare sätt. Resultaten för den svenska marknaden överensstämmer med vad Kim 

et. al (2008)  fann.  Som nämndes i den teoretiska referensramen undersökte författarna möjligheten 

att gå kort i företag som genomfört omvänd aktiesplit för att på så sätt uppnå överavkastning. Studien 

fann att möjligenheten på den amerikanska marknaden var begränsad. Då den här studien inte 

fokuserat på samma marknad kan möjligheten finnas att uppnå överavkastning genom att gå kort i 

svenska företag eftersom den avvikande avkastningen visat sig vara negativ. Det kan således vara en 

möjlighet för framtida forskning att undersöka hur de negativa effekterna kan vändas till att potentiellt 

uppnå överavkastning. Fler förslag på framtida forskning och behov av vidare kunskapsbidrag 

presenteras nedan. 

VIDARE FORSKNING 

Under studiens gång har författarna vid upprepade tillfällen diskuterat hur en utökad förståelse av 

omvänd aktiesplit skulle kunna skapas genom att använda andra tillvägagångssätt och variabler. Till 

att börja med skulle andra modeller än BHAR och CAR kunna tillämpas då en del tidigare studier 

använt sig av exempelvis Carharts fyrfaktor-modell, och på så sätt tagit hänsyn till fler variabler vid 

beräkning av den normala och avvikande avkastningen. En undran väcks även om den avvikande 

avkastningen påverkats redan vid annonseringsdagen, varför den vore intressant att ha som händelse 

och utgångspunkt för beräkning av effekter på den svenska marknaden.  
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Framtida forskare kan ställa frågan om huruvida omvänd aktiesplit påverkar företaget på andra sätt än 

genom avkastningen. Exempelvis hur risken eller likviditeten på aktien påverkas på längre sikt.  

Andra variablers samband med den avvikande avkastningen kan undersökas för att utöka antalet 

faktorer som kan tas i beaktande vid investeringsbeslut i anknytning till omvänd aktiesplit. Exempel 

på sådana variabler skulle kunna vara företagets P/E-tal (Price/Earnings), eller avkastning på aktien 

perioden innan den omvända aktiesplitten genomförs. 

Vidare har ett flitigt diskuterat problem under studiens gång varit att antalet företag som genomfört 

omvänd aktiesplit på den svenska aktiemarknaden har varit få. Framtida forskare uppmanas därför att 

utöka sin population genom att undersöka större, alternativt flera marknader. Exempelvis kan en studie 

göras över samtliga skandinaviska eller nordiska aktiemarknader. Ett större urval kan tänkas generera 

resultat med högre statistisk säkerhet, och därmed öka möjligheten till att dra generella slutsatser av 

resultaten.  

En annan möjlighet för att utöka antalet företag i studien är att inte utesluta företag som exempelvis 

genomfört uppköp och fusioner. Istället hade företagen kunnat delas in i grupper efter händelser som 

skett samtidigt som den omvända aktiesplitten. Det skulle kunna ge en indikation på om effekterna av 

en omvänd aktiesplit är mer fördelaktiga i vissa situationer än andra. I en regression hade händelserna 

kunnat ingå som dummy-variabler för att se hur sambandet med den avvikande avkastningen ser ut. 

Både dummy-variabler och gruppindelning skulle möjliggöra att ett mer nyanserat resultat genererats, 

och därmed förmedla en mer omfattande och rättvisande  bild av omvänd aktiesplit. 
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APPENDIX 

APPENDIX 1 - LAGRUM 
 

SFS 2005:551, Aktiebolagslag 

Uppdelning och sammanläggning av aktier 

*46 § I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier får bolagsstämman besluta att antalet 
aktier ökas genom att en eller flera aktier delas upp på ett större antal aktier (uppdelning av aktier) eller minskas 
genom att två eller flera aktier läggs samman till ett mindre antal aktier (sammanläggning av aktier). I 
avstämningsbolag ska ett beslut enligt första stycket innehålla uppgift om avstämningsdag eller bemyndigande 
för styrelsen att fastställa en sådan dag. Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet 
om uppdelning eller sammanläggning har registrerats. Lag (2009:37). 

*47 § Ett beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier är giltigt endast om samtycke har 

lämnats av 

• 1. samtliga aktieägare som på dagen för bolagsstämman eller, i avstämningsbolag, på den dag som avses i 
7 kap. 28 § tredje stycket är införda i aktieboken som ägare till aktier av visst slag som inte motsvarar ett 
helt antal nya aktier (överskjutande aktier), och 

• 2. i fråga om överskjutande aktier som är förvaltarregistrerade och vars ägare på den dag som avses i 1 
inte är införda i aktieboken, förvaltaren. Samtycke enligt första stycket krävs inte av aktieägare 
vars samtliga överskjutande aktier är föremål för handel på en reglerad marknad eller en motsvarande 
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Samtycke krävs inte heller av förvaltare, om 
samtliga överskjutande aktier som omfattas av förvaltningen är föremål för sådan handel. Lag (2007:566). 

*48 § I bolag som inte är avstämningsbolag skall ett beslut om uppdelning eller sammanläggning av 
aktier genast sändas till aktieägare, vars postadress är känd för bolaget. Detta gäller dock inte, om samtliga 
aktieägare har varit företrädda vid den bolagsstämma som har beslutat om uppdelningen eller 
sammanläggningen. Lag (2007:317). 

*49 § Ett beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier ska genast anmälas för registrering i 
aktiebolagsregistret. Antalet aktier ändras när beslutet registreras. Efter registreringen ska nödvändiga 
ändringar genast göras i aktieboken. I avstämningsbolag ska anmälan genast göras till den centrala 
värdepappersförvararen om att beslutet har registrerats. Lag (2009:37). 

*50 § Om en aktieägares innehav av aktier av visst slag inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, övergår 
överskjutande aktier i bolagets ägo vid den tidpunkt då beslutet om uppdelning eller sammanläggning registreras 
eller, i avstämningsbolag, på avstämningsdagen. Aktier som har tillförts bolaget på det sätt som anges i 
första stycket och som vid den tidpunkt som anges i 47 § första stycket var föremål för sådan handel som avses i 
andra stycket i samma paragraf ska säljas på bolagets bekostnad. Försäljningen ska ske utan onödigt dröjsmål 
och verkställas genom ett värdepappersinstitut. Den betalning som flyter in vid försäljningen ska fördelas mellan 
dem som ägde aktierna vid tidpunkten då dessa övergick i bolagets ägo efter deras andel i de aktier som har sålts.

I fråga om aktier som vid den tidpunkt som anges i 47 § första stycket inte var föremål för sådan handel 
som avses i andra stycket i samma paragraf tillämpas 19 kap. 6 §. Lag (2009:37). 
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APPENDIX 2 - ÖVERSIKT AV SPLITFÖRETAG 
Splitföretag Organisationsnummer Splitfaktor Effektiv splitdag Bransch (indelning i Eikon) 

A+ Science Holding AB 556652-6835 1:200 4/10/2007 Health care 

A-com AB 556291-2807 1:100 25/7/2005 Cyclical consumer goods & 
services 

Aqeri Holding AB 556280-6660 1:50 30/6/2009 Technology 

Aspiro AB 556519-9998 1:200 27/9/2003 Telecommunications services 

Auriant Mining AB  556659-4833 1:200 15/7/2009 Basic materials 

Biolin Scientific AB 556249-4293 1:10 19/5/2005 Healthcare 

Bure Equity AB 556454-8781 1:10 4/7/2007 Financials  
Corem Property Group AB  556463-9440 1:100 19/2/2007 Financials  
Dagon AB 556431-0067 1:500 25/4/2007 Industrials 
Doro AB 556161-9429 1:5 4/4/2005 Technology 
El & Industrimontage AB 556478-8502 1:100 1/11/2001 Industrials 

Enea AB 556209-7146 1:20 30/5/2008 Technology 
Ericsson AB 556016-0680 1:5 2/6/2008 Technology 
Fastighets AB Balder 556525-6905 1:100 23/9/2005 Financials 
Hedson Technologies International  
AB 556450-9874 1:100 24/9/2007 Industrials 
HQ Fonder AB  556602-2777 1:5 3/5/2002 Financials 
I.A.R Systems Group AB 556400-7200 1:10 14/5/2008 Technology 
IFS AB 556122-0996 1:10 2/5/2008 Technology 
InXL Innovation AB 556561-8641 1:10 19/5/2003 Technology 
Mandator AB 556216-0357 1:10 12/5/2003 Technology 
NGS Group AB 556535-1128 1:100 12/9/2007 Industrials 

Oniva Online Group Europe AB 556264-3022 1:100 12/7/2007 Cyclical consumer goods & 
services 

Phonera AB 556330-3055 1:20 8/12/2008 Telecommunications services 
Precio Systemutveckling AB 556347-2926 1:25 18/12/2009 Technology 
Railcare Group AB 556730-7813 1:200 17/4/2009 Consumer non-cyclicals 
Raysearch Laboratories AB 556322-6157 1:20 10/6/2003 Industrials 
Smarteq AB 556387-9955 1:10 30/5/2006 Technology 
Sotkamo Silver AB 556224-1892 1:100 8/9/2008 Basic materials 
StjärnaFyrkant AB 556294-7845 1:25 2/6/2006 Telecommunications services 
Tricorona AB 556332-0240 1:10 4/9/2001 Industrials 

Venue Retail Group AB 556540-1493 1:100 4/4/2005 Cyclical consumer goods & 
services 

Yield Life Science AB 556451-8990 1:30 10/8/2009 Financials 
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APPENDIX 3- SAMMANSTÄLLNING AV SPLITFÖRETAG OCH 
KONTROLLFÖRETAG 

* Omsättning hämtat från senaste räkenskapsår innan effektiv splitdag 

** Företaget saknade intäkter för föregående år varför omsättningen angetts som 0 SEK. Företaget har uppfyllt 
de avgränsningskrav som ställts och verkar inom samma bransch som splitföretaget. 

  

Splitföretag Omsättning* (Tkr) Kontrollföretag Omsättning* (Tkr) 

A+ Science Holding AB 92 148 Active biotech AB 66 359 
A-com AB 229 488 Acando AB 623 533 
Aqeri Holding AB 75 500 JLT Mobile Computers AB 106 923 
Aspiro AB 34 164 Vitec Software Group AB 37 741 
Auriant Mining AB  68 713 Lappland Goldminers AB 6 507 
Biolin Scientific AB 19 224 BioGaia AB 44 438 
Bure Equity AB 2 147 100 Öresund Investment AB 2 123 872 
Corem Property Group AB  1 562 Amhult 2 AB 7,067 
Dagon AB 65 000 SJR in Scandinavia AB 75 445 
Doro AB 648 800 TELE 2 AB 43 033 000 
El & Industrimontage AB 543 257 Studsvik AB 882 703 
Enea AB 820 636 HIQ International AB 973 696 
Ericsson AB 187 780 000 TeliaSonera AB 96 344 000 
Fastighets AB Balder 60 500 Heba Fastighets AB 201 963 
Hedson Technologies International AB 255 434 Precomp Solutions AB 176 715 
HQ Fonder AB  630 230 Avanza AB 119160 
I.A.R Systems Group AB 518,9 Prevas AB 470 911 
IFS AB 2 356 000 HiQ International AB 973 696 
InXL Innovation AB 12 239 Cybercom Group AB  344 847 
Mandator AB 712 614 Acando AB 558 076 
NGS Group AB 9 403 AcadeMedia AB 221 729 
Oniva Online Group Europe AB 68 097 Mobicard Media Group AB 2 096 
Phonera AB 297,61 DGC one AB 223 166 
Precio Systemutveckling AB 60 864 MSC Konsult AB 50 884 
Railcare Group AB 27 788 XANO Industri AB 14 830 
Raysearch Laboratories AB 134 434 IDL Biotech AB 871 080 
Smarteq AB 60 678 Image Systems Nordic AB 59 659 
Sotkamo Silver AB 125 Wiking Mineral AB 0** 
StjärnaFyrkant AB 474 278 Cybercom Group AB  463 735 
Tricorona AB 14 754 Heba Fastighets AB 221 723 
Venue Retail Group AB 961 864 RNB Retail and Brands AB 840 077 
Yield Life Science AB 68 Havsfrun Investment AB 211 990 
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APPENDIX 4 - SAMMANSTÄLLNING AV GENOMSNITTLIG 

MÅNATLIG BHAR  

Månad Antal 
observationer 

Genomsnittlig månatlig 
BHAR T-statistik P-värde Varians Standardavvikelse 

(SQRT) 
1 32 -0,128 -2,897 0,007** 0,063 0,251 

2 32 -0,018 -0,582 0,565 0,03 0,172 

3 32 0,041 1,04 0,307 0,05 0,224 

4 32 -0,036 -1,13 0,267 0,033 0,182 

5 32 -0,031 -0,832 0,412 0,043 0,207 

6 32 -0,058 -1,31 0,200 0,064 0,252 

7 32 -0,003 -0,076 0,940 0,046 0,214 

8 32 -0,039 -0,933 0,358 0,057 0,239 

9 32 0,027 0,495 0,624 0,093 0,304 

10 32 0,011 0,295 0,770 0,042 0,205 

11 32 0,000 0,016 0,988 0,025 0,159 

12 32 -0,012 -0,274 0,786 0,062 0,249 

13 32 -0,046 -1,412 0,168 0,034 0,183 

14 32 0,021 0,611 0,546 0,067 0,259 

15 32 -0,055 -2,407 0,022* 0,017 0,13 

16 32 0,022 0,598 0,554 0,042 0,205 

17 32 -0,023 -0,649 0,521 0,038 0,196 

18 32 -0,032 0,993 0,328 0,033 0,181 

19 32 -0,010 -0,197 0,845 0,086 0,293 

20 32 0,044 1,418 0,166 0,031 0,176 

21 32 -0,087 -2,743 0,010* 0,032 0,179 

22 32 0,037 0,884 0,384 0,056 0,236 

23 32 -0,054 -2,044 0,050* 0,022 0,15 

24 32 -0,027 -1,059 0,298 0,021 0,143 

25 32 0,018 0,669 0,509 0,022 0,149 

26 32 0,004 0,132 0,896 0,028 0,167 

27 32 -0,006 -0,196 0,846 0,033 0,183 

28 32 -0,010 -0,319 0,752 0,028 0,169 

29 32 0,018 0,612 0,545 0,027 0,164 

30 32 0,038 1,008 0,321 0,046 0,215 

31 32 -0,017 -0,523 0,605 0,033 0,182 

32 32 -0,009 -0,347 0,731 0,022 0,149 

33 32 -0,025 -0,569 0,573 0,063 0,25 

34 32 0,016 0,58 0,566 0,025 0,159 

35 32 -0,032 -1,11 0,275 0,026 0,161 

36 32 -0,041 -1,422 0,165 0,027 0,164 

* Resultatet är signifikant vid 5 % signifikansnivå. 

**Resultatet är signifikant vid 1 % signifikansnivå. 
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APPENDIX 5 - SAMMANSTÄLLNING AV BHAR, CAR OCH 

VARIABLER 

 

Företag BHAR 
1 år 

BHAR 
2 år 

BHAR 
3 år 

CAR 
1 år 

CAR 
2 år 

CAR 
3 år Ln(splitfaktor) Ln(marknads

värde) 
Market-to-

Book 

A+ Science Holding AB -0,36 -0,85 -1,85 -0,78 -1,78 -2,65 5,30 4,48 1,38 

A-com AB -0,04 -0,98 -1,11 -0,10 -0,91 -1,62 4,61 4,31 1,18 

Aqeri Holding AB 0,51 0,29 -0,08 0,64 0,46 -0,02 3,91 3,36 1,25 

Aspiro AB -1,64 -2,29 -6,21 -1,31 -1,35 -2,10 5,30 3,72 0,79 

Auriant Mining AB  -0,02 -0,09 0,00 0,25 -0,05 0,03 5,30 6,01 2,09 

Biolin Scientific AB -0,73 -2,94 -2,82 -0,59 -1,57 -2,11 2,30 4,58 1,26 

Bure Equity AB 0,50 0,82 0,37 0,62 0,80 0,40 2,30 8,42 1,65 

Corem Property Group AB  -1,19 -0,66 -0,65 -1,57 -0,88 -0,75 4,61 3,16 0,02 

Dagon AB -0,22 -0,10 -0,16 -0,29 -0,33 -0,33 6,21 7,28 0,98 

Doro AB -0,60 -1,29 -1,22 -0,61 -1,59 -1,42 1,61 4,98 4,52 

El & Industrimontage AB -0,69 -1,67 -1,04 -0,21 -0,38 0,46 4,61 4,18 1,24 

Enea AB -0,10 -0,18 -0,26 -0,10 -0,14 -0,17 3,00 6,57 1,30 

Ericsson AB 0,17 0,13 0,28 0,23 0,17 0,31 1,61 9,71 1,43 

Fastighets AB Balder -0,28 -0,17 -0,12 -0,19 -0,07 -0,04 4,61 6,73 1,05 
Hedson Technologies 
International  AB 0,08 0,10 0,31 0,12 -0,59 -0,06 4,61 4,63 0,92 

HQ Fonder AB  -0,26 -1,44 -2,66 -0,31 -0,82 -1,26 1,61 5,75 7,47 

I.A.R Systems Group AB -0,15 -0,12 -0,18 -0,13 -0,09 -0,11 2,30 5,99 0,68 

IFS AB 0,15 -0,03 0,47 0,29 0,08 0,38 2,30 7,44 1,47 

InXL Innovation AB -0,89 -1,25 -1,52 -0,68 -0,84 -1,22 2,30 3,46 16,63 

Mandator AB -0,04 0,09 -0,27 0,36 0,49 0,27 2,30 4,19 2,46 

NGS Group AB -0,65 -0,75 -2,17 -0,71 -0,99 -2,61 4,61 3,40 1,33 

Oniva Online Group Europe AB 0,23 -0,14 -0,11 0,62 -1,30 -1,32 4,61 5,84 1,32 

Phonera AB -1,58 -0,94 -0,10 -0,96 -0,43 -0,04 3,00 5,40 2,59 

Precio Systemutveckling AB 0,65 0,47 0,76 0,70 0,55 0,80 3,22 3,64 0,56 

Railcare Group AB -1,17 -1,79 -2,48 -0,97 -1,15 -1,63 5,30 4,19 1,23 

Raysearch Laboratories AB 0,88 1,51 2,66 1,37 1,52 1,40 3,00 1,64 0,30 

Smarteq AB 0,11 -0,35 0,39 -0,02 0,09 1,01 2,30 4,23 8,46 

Sotkamo Silver AB -1,02 -0,36 -0,17 -2,16 -1,75 -0,41 4,61 3,80 0,92 

StjärnaFyrkant AB -1,89 -1,44 -0,61 -1,45 -1,41 -1,40 3,22 4,91 135,8 

Tricorona AB 0,07 0,43 0,27 0,57 1,06 0,72 2,30 2,85 0,32 

Venue Retail Group AB -1,10 -2,31 -0,99 -0,75 -1,52 -1,81 4,61 5,68 -3,84 

Yield Life Science AB 0,02 -0,35 -0,24 0,11 -0,41 -0,07 3,40 3,58 0,70 
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APPENDIX 6 - TEST FÖR NORMALFÖRDELNING 
 
Resultat från Shapiro-Wilk normalitetstest: 
 

Metod och tidsperiod Statistik Frihetsgrader Signifikansnivå 

BHAR 1 år 0,962 32 0,308 

BHAR 2 år 0,970 32 0,500 

BHAR 3 år 0,852 32 0,001** 

CAR 1 år 0,981 32 0,835 

CAR 2 år 0,969 32 0,463 

CAR 3 år 0,951 32 0,158 

Genomsnittlig månatlig BHAR 0,951 32 0,158 

**Resultatet är signifikant vid 1 % signifikansnivå  
* Resultatet är signifikant vid 5 % signifikansnivå 
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Histogramen illustrerar stickprovens normalfördelning: 

 

        BHAR 1 ÅR:                                    BHAR 2 ÅR:          BHAR 3 ÅR: 

        CAR 1 ÅR:                   CAR 2 ÅR:   CAR 3 ÅR: 

 

Genomsnittlig BHAR för respektive månad: 
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APPENDIX 7 - ENSIDIGT WILCOXON RANKSUMMA TEST FÖR ETT-, 

TVÅ- RESPEKTIVE TREÅRS BHAR  
 

BHAR 1 ÅR: 

 

 

 

 

 

 

BHAR 2 ÅR: 

 

 

 

 

 

BHAR 3 ÅR: 
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APPENDIX 8 - WILCOXON RANKSUMMA TEST FÖR JÄMFÖRELSE AV GRUPP 1 OCH 2 
 

 

ETT ÅR: 

 
Ranks 

  Grupp N Mean Rank Sum of Ranks 

 Ett år 
1 18 17,61 317,00 

2 14 15,07 211,00 
 Total 32   

 
 

 

TVÅ ÅR: 

Ranks 

 Grupp N Mean Rank Sum of Ranks 

Två år 
1 18 18,11 326,00 

2 14 14,43 202,00 
 Total 32   

 
 

 

TRE ÅR: 

 
Ranks 

 Grupp N Mean Rank Sum of Ranks 

Tre år 
1 18 17,67 318,00 
2 14 15,00 210,00 

 Total 32   

 
 

 

 
 

Test Statisticsa 
 Ett år 
Mann-Whitney U 106,000 
Wilcoxon W 211,000 
Z -,760 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,447 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,464b 
Exact Sig. (2-tailed) ,464 
Exact Sig. (1-tailed) ,232 
Point Probability ,011 
a. Grouping Variable: Grupp 
b. Not corrected for ties. 

Test Statisticsa 
 artva 
Mann-Whitney U 97,000 
Wilcoxon W 202,000 
Z -1,102 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,271 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,283b 
Exact Sig. (2-tailed) ,283 
Exact Sig. (1-tailed) ,142 
Point Probability ,008 
a. Grouping Variable: Grupp 
b. Not corrected for ties. 

Test Statisticsa 
 årtre 
Mann-Whitney U 105,000 
Wilcoxon W 210,000 
Z -,798 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,425 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,442b 
Exact Sig. (2-tailed) ,442 
Exact Sig. (1-tailed) ,221 
Point Probability ,011 
a. Grouping Variable: Grupp 
b. Not corrected for ties. 
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På grund av att grupperna är olika stora måste testet viktas. Det görs genom att beräkna ett värde, T2, 

enligt formel 7, som angetts i metodavsnittet. Värdena för T1 är tagna från ”Sum of Ranks” för 

gruppen med 14 observationer i en ovan. 

Ett år: T2=14 * (14+18+1) - 211 = 251 

Då 211 är lägre än 251 kommer 211 användas i jämförelsen med ett kritiskt värde. Vi kan därför 

använda oss av Wilcoxon ranksumma test som presenterats ovan då SPSS använt 211 i testet.  

Två år: T2 = 14 * (14+18+1) - 202 = 260 

Då 202 är lägre än 260 kommer 202 användas i jämförelsen med ett kritiskt värde. Vi kan därför 

använda oss av Wilcoxon ranksumma test som presenterats ovan då SPSS använt 202 i testet.  

Tre år: T2 = 14 * (14+18+1) - 210 = 252 

Då 210 är lägre än 252 kommer 210 användas i jämförelsen med ett kritiskt värde. Vi kan därför 

använda oss av Wilcoxon ranksumma test som presenterats ovan då SPSS använt 210 i testet.  
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APPENDIX 9 - OLS ANTAGANDEN 
 

BHAR WHITE RESET JARQUE-
BERA 

DURBIN 
WATSON Kommentar 

1 år 

0,626 

(0,762) 

0,256 

(0,799) 

0,516 

(0,772) 1,44 

 

2 år 

0,962 

(0,495) 

0,160 

(0,874) 

2,28 

(0,319) 1,13 Korrigeras för autokorrelation 

3 år 

0,847 

(0,582) 

2,490 

(0,019)** 

23,905 

(0,001)** 1,46 
Uppfyller ej antagande om linjäritet eller 

normalfördelade residualer 

 

Korrelation: 

  Ln(splitfaktor) Ln(marknadsvärde) Maret-to-
Book BHAR 1 år 

Ln(splitfaktor) 1 

   Ln(marknadsvärde) -0,1591 1 

  Market-to-Book -0,1075 -0,0147 1 

 BHAR 1 år -0,2511 0,12934 -0,4128 1 

 

  Ln(splitfaktor) Ln(marknadsvärde) Market-to-
Book BHAR 2 år 

Ln(splitfaktor) 1 

   Ln(marknadsvärde) -0,1591 1 

  Market-to-Book -0,1075 -0,0147 1 

 BHAR 2 år -0,154 0,08825 -0,173 1 

 

 

 

 

 Ln(splitfaktor) Ln(marknadsvärde) Market-to-
Book BHAR 3 år 

Ln(splitfaktor) 1 

   Ln(marknadsvärde) -0,1591 1 

  Market-to-Book -0,1075 -0,0147 1 

 BHAR 3 år -0,2367 0,11453 -0,0094 1 


