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Sammanfattning 
 
Titel: Överavkastning på knoppar och avknoppare - En studie om avknoppningar och 
moderbolagets avkastning på två års sikt 
 
Seminariumdatum: 4 Juni 2020 
 
Kurs: FEKH89, Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 
högskolepoäng 
 
Författare: Wahidullah Barikzay, Malcolm Holm, Andreas Magnusson 
 
Handledare: Anamaria Cociorva  
 
Fem nyckelord: Avknoppningar, anormal avkastning, BHAR, Effektiva Marknaden, M&A 
 
Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida det är möjligt att erhålla positiv anormal 
avkastning och hur det kan förklaras med hjälp av förklarande variabler, genom att köpa och 
behålla aktier i avknoppningar och dess moderbolag i två år.  
 
Metod: Studien har genomförts som en kvantitativ eventstudie och undersöker den anormala 
avkastningen jämfört med index. En regressionsanalys har genomförts för att testa de förklarande 
variablerna.  
 
Teoretiska perspektiv: Studien har baserats på finansiella teorier och tidigare studier gjorda 
inom området för avknoppningar. 
 
Empiri: I studien är urvalet bestående av 182 företag på den svenska, norska, finska och danska 
marknaden, som genomfört avknoppningar mellan åren 2000 och 2017.  
 
Resultat: I beräkningen av anormal avkastning visar studien att det finns en signifikant skillnad 
mellan avkastning hos kombinationen av avknoppningar och dess moderbolag jämfört med 
respektive lands jämförelseindex. Variablerna skuldsättningsgrad och relativ storlek visar ett 
signifikant samband. Fokusering visar inget statistiskt samband. Uppköp, branschtillhörighet och 
landstillhörighet visar ett svagt statistiskt samband. 
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Abstract 
 
Title: Abnormal Return on Spin-offs and its Parent– A study on the performance of the Spin-off 
and the Parents performance over 2 yers   
 
Seminar date: June 4, 2020 
 
Course: FEKH89, Business Administration: Degree Project undergraduate Level, 15 University 
Credit Points 
 
Authors: Wahidullah Barikzay, Malcolm Holm, Andreas Magnusson 
 
Advisor: Anamaria Cociorva  
 
Keywords: Spin-off, Abnormal Return, BHAR, Efficient Market, M&A  
 
Purpose: The purpose of the study is to investigate whether it is possible to obtain abnormally 
positive returns by buying and retaining shares in spin-offs and its parent company for two years.  
 
Methodology:  The study has been conducted as a quantitative event study to investigate the 
abnormal return compared to the index. A regression analysis has been conducted to test the 
independent variables.  
 
Theoretical perspectives: The study has been based on financial theories and previous studies 
in the field of spin-offs. 
 
Empirical foundation: The sample consists of 182 companies in the Swedish, Norwegian, 
Finnish and Danish markets, in which spin-offs were carried out between 2000 and 2017.  
 
Conclusion: The calculation of abnormal returns shows that there is a significant difference 
between the return on spin-offs and its parent company compared to the respective country's 
index of comparison. The variables debt to equity ratio and relative size show a significant 
relationship. Focus shows no statistical relationship. Acquisitions, New Economy and country 
show a weak statistical relationship. 
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Begreppslista 
 

 
 
Anormal avkastning: Skillnaden mellan en aktie eller aktieportföljs avkastning och den 

förväntade avkastningen under en bestämd tidsperiod. I studien används marknadsindex som 

approximation för den förväntade avkastningen. 

 

Överavkastning: Används synonymt till positiv anormal avkastning.  

 

BHAR: Buy-and-Hold Abnormal Return, i studien undersöks denna på två års sikt.  

 

Fokusering: Det avknoppade bolaget verkar i en annan bransch än moderbolaget.  

 

Ren avknoppning: En skattefri proportionerlig distribution av aktier av ett helägt dotterbolag till 

aktieägarna. I studien benämns en ren avknoppning synonymt med avknoppning. 

 

New Economy: Bolag som verkar inom någon av branscherna Technology, Health Care, 

Telecom och Media. 

  

Förklarande variabler: Variabler som förklarar den anormala avkastningen, dessa presenteras i 

avsnitt 3.3. 
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Förord 
 

 
Författarna till denna uppsats önskar rikta ett tack till vår handledare Anamaria Cociorva för 
goda råd genom hela arbetsgången. Vidare riktas ett tack till opponentgrupper för konstruktiv 
kritik av arbetet. Förhoppningsvis kan detta arbete vara till inspiration för framtida studier.  
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1. Introduktion 
 

 

I kapitlet introduceras ämnet avknoppningar och tidigare forskning kring fenomenet. Därefter 

introduceras studiens syfte och frågeställning tillsammans med dess avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Trots pågående pandemi och fallande börser var det den 23 mars 2020 dags för den senaste 

avknoppningen på Stockholmsbörsen. Denna gång var det Electrolux som skulle knoppa av och 

särnotera Electrolux Professional. Bolaget går samma väg som bland annat Autoliv, Husqvarna 

och Getinge, som alla är tidigare har varit en del av Electrolux (Höiseth, 2020). Electrolux själva 

motiverar avknoppningen med att den över tid bedöms skapa betydande värde för sina 

aktieägare. Detta genom bland annat ökat fokus i de båda bolagen samt genom separata 

kapitalstrukturer (Electrolux, 2020). Några dagar efter noteringen bedömer Nordea att det nya 

bolaget är en möjlig uppköpskandidat och ger aktien en köprekommendation (Axelsson, 2020).  

 

Sedan noteringen av Electrolux Professional har avknoppningen fått en smakstart på börsen. 

Från stängningskursen på 18,75 kr den 23 mars steg aktien med 82 % till 34,10 kr den 29 maj. 

Med tanke på tidigare lyckade avknoppningar från Electrolux var intresset för Electrolux 

Professional stort och flertalet analytiker var positiva till den nya aktien. Ett exempel var Per 

Ericson på Placera som beskrev avknoppningen som ett guldägg inom Electrolux (Ericsson, 

2020). Men detta för oss också vidare till frågan om hur bra det har gått för moderbolaget under 

samma tid, kan avknoppningens avkastning rentav ha skett på moderbolagets bekostnad? Vid en 

närmare blick kan det dock konstateras att moderbolaget Electrolux aktie har stigit med 39 %, 

vilket även det kan ses som klart bättre än storbolagsindexet OMXS30 som steg med 20 % under 

samma tid.  

 

Således har de som haft andelar i dessa bolag gjort en god förtjänst under månaderna efter 

avknoppningen. Vidare kan man fråga sig huruvida detta är mer av en engångsföreteelse eller om 

det är möjligt för en investerare att överprestera index genom en så enkel strategi som att köpa 

avknoppningar och dess moderbolag. Isåfall skulle svenska privatpersoner kunna ta del av denna 
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möjlighet inom hela norden tack vare låga transaktionskostnader för handel av aktier i de 

nordiska länderna (Avanza, 2020).  

 

Ytterligare en fråga man kan ställa sig är om det finns några kännetecken som investerare ska 

iaktta för att identifiera de bästa avknoppningarna. Kanske kan Electrolux Professionals 

egenskaper ge oss viss vägledning, med ökat fokus, egen kapitalstruktur samt som en potentiell 

uppköpskandidat. Om detta visar sig vara fallet kan det därmed belönas att vara aktiv och välja 

vilka avknoppningar man investerar i.  

 

 

1.2 Problemformulering 
 

Avknoppningar blev kring 1990-talet allt vanligare i takt med tillkomsten av mer fördelaktig 

skattereglering och en allmän strävan bland företag att renodla sina verksamheter (Veld & Veld-

Merkoulova, 2009). Således blev detta ett område som fick allt större intresse inom akademin. 

Mest inflytelserik har sannolikt artikeln av Cusatis, Miles och Woolridge (1993) varit, som var 

den första studien som undersökte långsiktig avkastning för avknoppningar och dess 

moderbolag. Denna studie ledde dessutom till att intresset inom finansindustrin för att investera i 

avknoppningar ökade. Ett exempel på det är tillkomsten av fonder specialiserade på just 

avknoppningar (Veld & Veld-Merkoulova, 2009). 

 

I artikeln visar Cusatis, Miles och Woolridge (1993) att både avknoppningar och moderbolag 

genererar en positiv anormal avkastning under åren efter avknoppningen. Denna studie har följts 

upp av flera studier där vissa har visat på en positiv anormal avkastning medan flertalet inte visar 

på någon statistiskt signifikant skillnad (Veld & Veld-Merkoulova, 2009). En av de senaste 

studierna är den av McConnell, Sibley och Xu (2015). I studien undersöktes avkastningen på upp 

till tre års sikt vid köp av avknoppningar och dess moderbolag. Avknoppningar visade på en 

överavkastning medan moderbolagen i studien visade på en avkastning i linje med 

jämförelseföretagen i studien. Däremot gör studien inga försök att hitta någon förklaring till 

detta. Liksom studien av Cusatis, Miles och  Woolridge (1993) har även denna genomförts på 

den amerikanska marknaden (McConnell, Sibley & Xu, 2015)  
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Överlag kan det dock konstateras att avknoppningar inte alls har fått samma uppmärksamhet som 

börsintroduktioner inom akademin, om än det senare är ett betydligt vanligare fenomen. Då det 

råder oenighet bland akademiker om det finns någon överavkastning på sikt kan man ha väntat 

sig ett större intresse. Dessutom står detta i kontrast till börsintroduktioner som generellt sett 

förknippas med lägre avkastning på sikt (Ritter, 1991).  

 

Majoriteten av studierna har också fokuserat på den amerikanska marknaden (Veld & Veld-

Merkoulova, 2009). Vad gäller studier över den svenska marknaden behöver man gå tillbaka till 

studien av Scheutz (1988) som visar en överavkastning bland avknoppningar. Men med tanke på 

studiens ålder och det faktum att Lex ASEA, som möjliggör skattefria avknoppningar, har 

tillkommit senare (Skatteverket, 2011) finns det behov av uppdaterade studier inom området.  

 

Flera studier har presenterat olika förklaringar till överavkastningen. Två som har påvisats är 

uppköp (Cusatis, Miles & Woolridge, 1993) och ökad fokusering (Desai & Jain, 1999). Även 

detta är något som det generellt har genomförts få studier kring och har ofta koncentrerats till den 

amerikanska aktiemarknaden. Andra variabler som testas i denna studie är den relativa storleken 

mellan bolagen, skuldsättning samt bransch- och landstillhörighet. I studien kommer dessa 

variabler att undersökas för att ge svar om det kan finnas några kännetecken i avknoppningar 

som investerare ska beakta för att kunna identifiera de avknoppningar som förväntas ge högst 

avkastning.  
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1.3 Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka huruvida det är möjligt att erhålla anormal positiv avkastning 

genom att köpa och behålla aktier i avknoppningar och dess moderbolag i två år på den nordiska 

marknaden. Utöver detta syftar studien till att undersöka om avkastningen kan förklaras med 

variabler såsom uppköp, fokusering, relativ storlek, skuldsättning samt branschtillhörighet och 

land.  

 

 

1.4 Frågeställningar 
 

○ Är det möjligt att erhålla en positiv anormal avkastning gentemot index genom att köpa 

avknoppade bolag samt dess moderbolag i samband med avknoppningen på två år sikt?  

 

○ Förklaras avkastningen av att bolagen blir uppköpta, ökar sin fokusering, den relativa 

storleken mellan bolagen, skuldsättning, branschtillhörighet eller land?  

 

1.5 Avgränsning 
 

Studien undersöker avkastningen på avknoppade bolag samt dess moderbolag efter rena 

avknoppningar. I studien undersöks bolag som noterades på aktiemarknaderna i Danmark, 

Finland, Norge och Sverige från 2000-01-01 till 2017-12-31. Studien avgränsas till reglerade 

listor samt listor med motsvarande krav på de noterade bolagen. De listor som inkluderas är 

Nasdaq Stockholm, NGM Equity, Nasdaq First North, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki 

samt Oslobörsen och Oslo Axess. Både det avknoppade bolaget och moderbolaget ska ha 

handlats på dessa listor. Vidare var ett krav att avknoppningen noterades i anslutning till 

avknoppningen.  
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1.6 Målgrupp 
 

Uppsatsen riktar sig till personer som har en grundläggande förståelse kring ämnet finansiering. 

De två främsta tilltänkta målgrupperna är akademiker samt investerare som vill få ökad insikt 

kring avknoppningars avkastning. En målsättning är att uppsatsen ska kunna förstås av en relativt 

bred publik.   

 

1.7 Disposition 
 

Studien följer Bryman och Bells (2017) förslag till disposition för kvantitativa studier. 

 

Kapitel 2 introducerar relevant teori, tidigare forskning och hypoteser för studien. Kapitel 3 

presenterar studiens tillvägagångssätt, inklusive dess insamling och bearbetning av data samt 

dess beräkningar. Kapitel 4 redogör för studiens resultat och besvarar studiens hypoteser. I 

Kapitel 5 presenteras en analys av studiens resultat utifrån den teoretiska referensramen och 

studiens syfte. Slutligen i kapitel 6 presenteras slutsatserna av studiens resultat och analys vilket 

följs av en avslutande diskussion och förslag om tidigare forskning.  
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2. Teori 
 

 

I den teoretiska delen av studien ges inledningsvis en introduktion till rådande reglering samt om 

den effektiva marknadshypotesen. Därefter presenteras en genomgång av tidigare studier inom 

området som anses ha särskilt stor relevans för denna studie. Detta följs av en introduktion till 

de olika variablerna som kan tänkas förklara en eventuell anormal avkastning.  

 

2.1 Om avknoppningar 
 
I Sverige infördes 1991 Lex ASEA som möjliggör skattefri utdelning av aktier i ett dotterbolag 

till aktieägarna (Skatteverket, 2011). Denna lagstiftning är lik andra lagstiftningar som infördes 

runt om i Europa kring samma tidpunkt och har lett till att avknoppningar blivit allt mer vanligt 

förekommande (Veld & Veld-Merkoulova, 2009). Denna reglering återfinns i svensk lag i 42 

kap. 16 § inkomstskattelagen. Lagen ställer särskilt två krav som måste vara uppfyllda för att 

utdelningen ska bli skattefri. Det ena kravet är att alla andelar av moderbolagets innehav i 

dotterbolaget ska delas ut, det andra kravet är att antalet andelar i dotterbolaget ska vara i 

proportion till innehavda andelar i moderbolaget (Skatteverket, 2011). Dessa krav sammanfaller 

även med definitionen som Cusatis, Miles och Woolridge (1993) använder vid beskrivningen av 

rena avknoppningar. I Danmark, Norge och Finland finns det liknande reglering som tillåter att 

avknoppning genomförs skattefritt (Nilfisk, 2017; Oslo Bors, 2020; Finlex, 2020).  

 

Motiven till att bolag genomför en avknoppning är flera och måste nödvändigtvis inte vara 

samma för alla bolag. Vissa mönster och likheter mellan bolag som genomför avknoppningar har 

dock uppmärksammats och kommer här att presenteras. Det finns 4 huvudsakliga skäl till att 

man genomför en avknoppning enligt Cusatis, Miles och Woolridge (1993), dessa är; (i) brist på 

strategisk anpassning mellan moderbolaget och avknoppningen, (ii) rättsliga påtryckningar och 

regleringar, (iii) undervärdering av bolaget, och (iv) hög operativ volatilitet hos delen som 

knoppas av. Vidare argumenterar Desai och Jain (1999) för att de avknoppningarna som syftar 

till att öka fokuseringen också är de som uppvisar en överavkastning, vilket stärker motiv (i) som 

anledning till att företag gör en avknoppning. 
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Andra orsaker till avknoppning kan vara att bolaget har en enhet som presterar sämre än övriga 

bolaget (Desai & Jain, 1999) och Enligt Cusatis, Miles och Woolridge (1993) är en avknoppning 

också en effektiv metod för att överföra ett bolags tillgångar och kontroll till ett potentiellt 

uppköpande bolag.  

 

Det finns i huvudsak två olika typer av avknoppningar, den ena kallas spin-off vilket även kallas 

ren avknoppning och den andra kallas Equity Carve-out vilket kan klassas som en oren 

avknoppning. Vid en ren avknoppning blir moderbolagets befintliga aktieägare tilldelade nya 

aktier i dotterbolaget i proportion till andelen aktier som aktieägarna hade i moderbolaget. 

(Ogden, Jen & O’Connor, 2003). Cusatis, Miles och Woolridge (1993) definierar rena 

avknoppningar som en skattefri proportionerlig distribution av aktier av ett helägt dotterbolag till 

aktieägarna. En ren avknoppning får inte någon direkt effekt på bolagets kassaflöde då alla aktier 

delas ut till de befintliga aktieägarna (Michaely & Shaw, 1995). I den här studien undersöks 

enbart rena avknoppningar i vilka ägarförhållandet förblir detsamma samtidigt som 

avknoppningarna är skattefria. 

 

 

2.2 Den effektiva marknadshypotesen 
 

Den effektiva marknadshypotesen beskrivs av Fama (1970) förklarar hur marknaden svarar på ny 

information och menar på att all tillgänglig information återspeglas i marknadens prissättning. 

Detta givet antagandena (i) avsaknad av transaktionskostnader, (ii) alla marknadsaktörer har 

tillgång till all tillgänglig information och (iii) det råder konsensus bland marknadsaktörerna om 

konsekvenserna av olika marknadshändelser. Tillgångarna på marknaden kommer i enighet med 

teorin således i sin starkaste form att prissättas rätt, först när all information tillgängliggörs för 

samtliga aktörer på marknaden Fama (1970).  

 

Fama (1970) delar in graden av marknadseffektivitet i tre nivåer. Den svaga nivån innebär att 

alla priser speglar all historisk information. Semistark nivå innebär att alla priser speglar all 

offentlig information, historisk såväl som samtida. Stark effektivitet innebär att även 

insiderinformation avspeglas i alla priser. Givet en semistark nivå av marknadseffektivitet ska 
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det inte vara möjligt att erhålla någon anormal avkastning genom köp av avknoppningar och dess 

moderbolag.  

 

 

2.3 Befintlig forskning om överavkastning efter avknoppningar 

 

Ett flertal studier kring avknoppningars avkastning på sikt har genomförts. I en artikel 

sammanställer Veld och Veld-Merkoulova (2009) resultatet av tolv av dessa studier som var 

publicerade mellan 1993 och 2008. Bland dessa studier uppvisades en anormal avkastning 

mellan 4,2 och 36,2 procent på två års sikt. Om än samtliga studier kom fram till en positiv 

anormal avkastning var det endast två som påvisade ett statistiskt signifikant skillnad. Av dessa 

tolv studier genomfördes tio på den amerikanska marknaden och författarna noterar också att 

studiernas metoder ofta skiljer sig åt. Bland de båda studierna av den europeiska marknaden 

visade båda en positiv, men ej statistiskt signifikant, anormal avkastning för avknoppningar 

(Veld & Veld-Merkoulova, 2009).  

 

Studierna har mestadels fokuserat på avkastningen hos det avknoppade bolaget. Men studien av 

Cusatis, Miles och Woolridge (1993), studerade även avkastningen bland moderbolagen under 

två år efter avknoppningen och visade på en statistiskt signifikant överavkastning även bland 

dessa bolag (Cusatis, Miles och Woolridge,1993). En senare studie av McConnell, Ozbilgin och 

Wahal (2001) ställer sig dock tveksamma till detta resultatet och påvisar att genomförandet av 

samma studie mellan 1989 och 1995 uppvisade ett icke-signifikant resultat. (McConnell, 

Ozbilgin & Wahal, 2001). 

 

En av de senaste studierna är den av McConnel, Sibley och  Xu (2015) där de undersöker 

avkastningen hos både avknoppade bolag och dess moderbolag upp till 36 månader efter 

avknoppningen (McConnel, Sibley & Xu, 2015). I studien samlar de data om 146 avknoppningar 

som ägde rum i USA mellan 2001 och 2013. De bildar en likaviktad portfölj av de avknoppade 

bolagen och en likaviktad portfölj av deras moderbolag. De jämför dessa två portföljer med två 

matchande portföljer innehållande andra amerikanska bolag, en baserat på bolagsstorlek och en 

enligt värdering av eget kapital. På två års sikt genererade portföljen med avknoppningar i en 
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betydligt högre avkastning. Däremot genererade portföljen med moderbolag en likvärdig 

avkastning på två års sikt som som jämförelseportföljen (McConnel, Sibley & Xu, 2015).  

 

Tillgången på studier om den nordiska marknaden är begränsad. Den mest relevanta studien på 

en högre akademisk nivå som undersöker den svenska marknaden är Scheutz (1988), som 

sammanlagt undersökte 23 avknoppningar mellan 1983-1984 och fann att dessa bolag i 

genomsnitt hade överpresterat marknaden (Scheutz, 1988). Det ska dock påtalas att studien 

genomfördes före införandet av Lex ASEA (Skatteverket, 2011).  

 

Sammanställning av tidigare forskning 
 

Studie Urval Resultat  

Scheutz, 1988 23 avknoppningar i Sverige 
1983-1984 

I genomsnitt 34 % 
överavavkastning hos 
avknoppningarna  

Cusatis, Miles & 
Woolridge, 1993 

146 avknoppningar samt 131 
moderbolag i USA mellan 
1965-1988 

Överavkastning för 24 och 36 
månader då de varit mål för 
uppköp 

Veld & Veld-

Merkoulova, 2009 

Metastudie av 12 studier om 
avknoppningars avkastning på 
två års sikt.  

Två studier visar på signifikant 
överavkastning och resterande 
var positiva men ej signifikanta 

McConnell, Ozbilgin & 

Wahal, 2001 

96 avknoppningar i USA 
mellan 1989-1995  

Ej signifikant överavkastning 
hos avknoppningarna 

McConnel, Sibley & Xu, 
2015 

143 avknoppningar i USA 
mellan 2001-2012, undersöker 
både dotter- och moderbolag  

På två års sikt uppvisar 
avknoppningar överavkastning 
men moderbolag normal 
avkastning 

Tabell 2.1 - Sammanställning över tidigare forskning 

 

 

Nollhypotes (H0): Det finns ingen positiv anormal avkastning. R = Rindex 
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Mothypotes (H1): Det finns en positiv anormal avkastning i avknoppade bolag och deras 

moderbolag i förhållande till index. R > Rindex  

 

 

2.4 Förklarande variabler 
 

Uppköp 
Att uppköp är en förklaring till avknoppningars överavkastning på sikt menar Cusatis, Miles och  

Woolridge (1993) på efter att ha undersökt avknoppningars och dess moderbolags avkastning 

under de tre åren efter avknoppningen i USA mellan 1965 till 1988.   

 

I studien visar både avknoppningar och moderbolag på en positiv anormal avkastning under tre 

år efter avknoppningen. De menar på att avknoppningar kan ses som en typ av omstrukturering 

av företaget som kan förenkla överförandet av delar av bolagets tillgångar till nya ägare. I 

studien visar sig en tredjedel av bolagen bli föremål för uppköp och särskilt dessa bolag visar på 

en positiv anormal avkastning. Författarna drar slutsatsen att marknaden generellt underskattar 

värdet av uppköp (Cusatis, Miles & Woolridge, 1993).  

 

 

 
 
 
Fokusering  
Desai och Jain (1999) visade att avknoppningar med ökad fokusering som syfte kan vara en 

förklaring till avknoppningarnas överavkastning. I deras studie undersöktes 155 avknoppningar 

mellan 1975 till 1991 i USA och de kom fram till att avknoppningar som ökade fokuseringen 

hade högre avkastning än andra avknoppningar. Detta undersökte de genom att dels undersöka 

om avknoppningen och moderbolaget var i olika branscher samt genom att undersöka storleken 

av och antalet segment som moderbolaget redovisade före och efter avknoppningen (Desai & 

Jain, 1999). Detta är något som även stöds av en senare australiensisk studie över avknoppningar 

mellan 1999 och 2013 där avknoppningar som ökade fokuseringen i bolagen generellt presterade 
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bättre än andra avknoppningar. Denna studie bestod av 87 avknoppningar där majoriteten var 

inom gruvindustrin (Chai, Lin & Veld, 2018). 

 

 

Relativ storlek  
Flera studier tyder på att den relativa storleken på det avknoppade bolaget påverkar avkastningen 

hos avknoppningen. Brown och Brooke (1993) undersöker i en studie hur olika institutioner 

agerar vid avknoppningar och hur det kan påverka aktiekursen. De skriver att andelen 

institutionella ägare har ökat och att dessa vanligtvis har diverse regler kring vilka innehav de får 

äga. Dessa kan exempelvis begränsa dessa ägare att endast äga bolag med en viss storlek eller 

ställa krav på exempelvis likviditet i handeln. Detta kan få som effekt att vissa institutionella 

ägare endast har möjlighet att äga moderbolaget. I de fall där ett betydligt mindre bolag styckas 

av kan det därmed leda till att hela detta innehavet behöver säljas direkt efter avknoppningen. 

Detta visar de leder till en kortsiktig negativ påverkan på aktiekursen hos det avknoppade bolaget 

i deras studie av 74 amerikanska avknoppningar mellan 1980-1990 (Brown & Brooke, 1993).  

 

En annan faktor som kan göra att relativt större avknoppningar presterar bättre är att de kan 

tänkas ha ett starkare förhandlingsläge mot det andra bolaget och branschen som helhet än en 

mindre avknoppning. Därmed kan avknoppningen får en mer fördelaktig separation (Tübke, 

2004).  

 

Skuldsättning 

Enligt Miller och  Modigliani, (1958) påverkas inte företagets värde baserat på hur det är 

finansierat. Huruvida företaget finansieras med skuld eller eget kapital ska alltså inte ha någon 

påverkan på värdet. Den här slutsatsen förutsätter en marknad utan skatter, asymmetrisk 

information och att marknaden är effektiv, såsom beskrivs i den effektiva marknadshypotesen 

(Miller & Modigliani, 1958). I Miller och Modiglianis teorem krävs det en förenklad modell av 

verkligheten för att författarna ska komma fram till sin slutsats. En marknad utan skatter och 

avsaknad av informationsasymmetri är en grov förenkling av verkligheten. Även om teoremet 

innehåller en del förenklingar så säger dock slutsatsen en del om hur företag bör tänka när det 

kommer till finansieringsalternativ (Miller & Modigliani, 1958). 
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I praktiken behöver man även ta hänsyn till skatter. Enligt trade-off-teorin behöver företag väga 

fördelarna med högre skuldsättning i form av minskad skatt med den ökade kostnaden som högre 

risk för finansiella problem till följd av ökad skuldsättning för med sig. Detta innebär att det 

enligt teorin finns en optimal kapitalstruktur för att maximera värdet av av ett bolag (Myers, 

1984). I kontrast till detta menar teorin om pecking-order att företag helst finansierar sig med 

ackumulerade vinster när det är möjligt. När det inte är fallet väljer man att låna pengar eller ta in 

mer kapital från sina ägare. En anledningen till detta är att det föreligger informationsasymmetri 

mellan företagets ledning vad gäller utsikterna för bolaget till skillnad från externa intressenter 

som långivare och aktieägare. För att kompensera för denna informationsasymmetri kräver  

dessa externa intressenter en högre avkastning för den ökade risken de tar när de lånar ut pengar 

eller investerar i bolaget. (Myers, 1984). En annan faktor som kan påverka skuldsättningen är att 

lönsamma företag som genererar vinst tenderar att ha en lägre skuldsättningsgrad (Wald, 1999).  

 

Forskningen kring skuldsättning och kapitalstruktur i bolag i samband med avknoppningar är 

begränsad och dess samband med avknoppningars avkastning på sikt har inte undersökts på 

högre akademisk nivå. Däremot har Dittmar (2004) undersökt vilka variabler som påverkar 

avknoppningars val av skuldsättningsnivå. Tillväxtmöjlighet, beräknat som andelen investeringar 

i förhållande till omsättningen, visar i studien en negativ korrelation med skuldsättningsnivå. 

Dessutom korrelerar hög andel materiella tillgångar med högre skuldsättning. I linje med tidigare 

studier visar också Dittmar (2004) att branschtillhörighet har stor betydelse för 

skuldsättningsnivån. Däremot påvisar inte studien av Dittmar (2004) något samband mellan 

lönsamhet och skuldsättning, om än författaren påpekar att detta generellt är ett omdiskuterat 

samband där olika studier har visat olika resultat.  

 

Branschtillhörighet 

Inom forskningen kring börsintroduktioner har studier visat på en tydlig skillnad i avkastning 

mellan olika branscher (Ritter, 1991; Shuster 2003). Shuster (2003) kommer fram till att företag 

inom branscherna Technology, Health Care, Telecom, Media, som benämns som “New 

Economy”, visade på en högre avkastning än bolag i andra branscher som klassificerades som 

“Old Economy”. Begreppet blev vanligt förekommande under slutet av 1990-talet vid 
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beskrivning av de nya tillväxtbranscherna som uppkom av IT-utvecklingen (Surowiecki, 2002). 

Studien av Shuster (2003) undersökte börsintroduktioner mellan 1988 och 1998 i sju europeiska 

länder inklusive Sverige (Shuster, 2003). Även studien av Murgulov och Naughton (2002) av 

börsintroduktioner i Australien mellan 1995 och 2000 visar samma resultat.  

 

Land 

Tidigare studier av avknoppningar indikerar att det finns vissa skillnader i avkastning mellan 

USA och Europa, där studier av den amerikanska marknaden generellt har visat en högre grad av 

anormal avkastning (Veld & Veld-Merkoulova, 2009). Till följd av avsaknad av studier om 

skillnad mellan avknoppningar i mer likartade länder kan tidigare forskning kring 

börsintroduktioner ge viss vägledning om en sådan skillnad kan finnas.  

 

I sin studie av börsintroduktioner drar Shuster (2003) slutsatsen att det finns vissa skillnader i 

avkastning mellan länderna som undersöks i studien. Totalt undersöktes sju europeiska länder, 

Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige, Schweiz och Tyskland. Två faktorer menar 

han var reglering kring skatter samt fördelningen av branscher i varje land (Shuster, 2003).  

 

Med tanke på likheterna mellan börsintroduktioner och avknoppningar kan detta även vara 

relevant för avknoppningar. Som nämnt i kapitel 2.1 tillåter samtliga fyra länder i denna studie 

skattefria avknoppningar. Detta gör att branscher kan vara förklaring till en eventuell skillnad 

mellan de nordiska länderna, som påvisas i studien av Shuster (2003).  

 

Enda studien på högre akademisk nivå som studerar avknoppningars avkastning i de nordiska 

länderna är Scheutz (1988) som undersökte svenska avknoppningar, som där uppvisade en 

överavkastning. Bland övriga nordiska länderna saknas likvärdig forskning.  

 

 

2.5 Teorikritik 
 

Ålder på artiklar 
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Källorna till den här studien har bidragit till forskningen inom området och har getts ut i 

välkända tidskrifter. Viss kritik är dock på sin plats, inte minst när det gäller åldern på vissa av 

källorna som har använts i den här studien. I studien har fokus legat på att hitta vedertagen 

facklitteratur varför valet hamnade på dessa, något äldre källor, framför modernare källor som 

har mindre vederhäftighet.  

 

Studien använder till viss del forskning kring börsintroduktioner som teori bakom möjliga 

skillnader mellan branscher och länder. Denna forskning används i de fall då det saknats studier 

kring dessa variabler i tidigare forskning kring avknoppningar. Börsintroduktioner och 

avknoppningar har vissa likheter och rimligtvis bör vissa paralleller kunna dras mellan dessa. 

Enligt Ritter (1991) går börsintroduktioner sämre över tid, vilket är motsatsen till avknoppningar 

som generellt sett presterar bättre över tid (Veld & Veld-Merkoulova, 2009). Börsintroduktioner 

och avknoppningar presterar således i olika riktningar. I den här studien undersöks dock enbart 

avknoppningar vilket medför att slutsatser som baseras på teorier som handlar om 

börsintroduktioner måste göras med viss försiktighet och förväntas inte uppvisa samma samband.  
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3. Metod 
 

 

I kapitlet beskrivs den studiens tillvägagångsätt för att beräkna anormal avkastning samt för att 

undersöka olika förklarande variabler. Kapitlet avlutas med en diskussion kring detta samt om 

studiens grad av reliabilitet och validitet.  

  

3.1 Val av metod       
 

I denna eventstudie används en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Tidigare studier kring 

avknoppningar har varit av kvantitativ karaktär och därav anses det även lämpligt för denna 

studien. Enligt Bryman och Bell (2017) bygger deduktiv ansats på att man utgår från befintliga 

teorier för att komma fram till hypoteser som sedan testas mot ny empiri. Denna studie bygger på 

tidigare forskning kring avknoppningar som lade grunden till studiens två frågeställningar.  

 

Empirin bygger på data över avkastningen för avknoppningar och deras moderbolag i de 

nordiska länderna 2000-2017. Val av länder beror dels på den begränsade tillgången av tidigare 

studier av avknoppningar på de nordiska marknaderna och dels på det faktum att det är möjligt 

för svenska privatpersoner att investera i de nordiska länderna till låg kostnad (Avanza, 2020). 

Tidsperiod har valts utifrån datatillgänglighet, då datan före år 2000 innehöll många bortfall 

samtidigt som äldre observationer också hade försämrat studiens validitet och möjlighet för 

generalisering utanför urvalet.  

 

3.2 Eventstudie  
 

Grundtanken med en eventstudie är att effekterna av en viss händelse inom ett förutbestämt 

intervall, även kallat händelsefönstret, direkt kommer att visas i aktiepriset. En eventstudie kan 

således användas för att mäta vad effekten av en händelse blir på ett bolags värde. För att kunna 

göra en bedömning av händelsens effekt på aktiepriset måste anormal avkastning mätas, vilket är 

aktiens faktiska avkastning under händelsefönstret minus aktiens normala avkastning under 

händelsefönstret. Således måste både normal avkastning samt anormal avkastning tas fram. 



 

23 

Därefter är det möjligt att dra slutsatser kring vilka effekter en händelse har haft på bolagets 

aktiekurs (MacKinlay, 1997). En eventstudie följer en viss metodik och enligt Mackinlay (1997) 

sker detta i fem steg.  

 

1. Definiera händelsen och händelsefönstret 

2. Urval och urvalskriterier för de företag som ska inkluderas  

3. Beräkning av anormal avkastning 

4. Statistika tester 

5. Resultat och Slutsats  

 

3.2.1 Händelsefönster och Händelse  

En eventstudie innefattar att definiera händelsen som ska undersökas samt händelsefönstret. I 

den här studien undersöks avknoppningar och det mest relevanta blir då att händelsen i fråga 

kommer att vara själva avknoppningen, det vill säga när dotterbolaget separeras från 

moderbolaget och börsnoteras som ett separat bolag. Händelsefönstret i studien sträcker sig från 

avkoppningens första handelsdag på börsen och två år framåt. Två år användes i studien av 

Cusatis, Miles och Woolridge (1993) och visade en signifikant anormal avkastning för både 

avknoppningar och moderbolag. Studien av Mcconnell, Sibley och Xu (2015) indikerar att ett 

händelsefönster om 15-27 månader efter avknoppningen är optimalt för att undersöka effekten av 

avknoppningen genom anormal avkastning. Händelsefönstret bör vara så kort som möjligt då ett 

längre händelsefönster kan leda till förväxlingsfaktorer som innebär att icke kända variabler 

samvarierar med de kända beroende och oberoende variablerna i undersökningen. Detta kan leda 

till att eventstudien påverkas av andra faktorer än de som ämnats till att undersökas (McWilliams 

& Siegel, 1997).  

 
3.2.2 Beräkning av anormal avkastning 

Generellt vid beräkning av anormal avkastning beräknas differensen mellan aktiens utveckling 

och den förväntade utvecklingen på aktien. Ett vanligt sätt att mäta den förväntade avkastningen 

på en aktie är genom den så kallade marknadsmodellen där man beräknar differensen mellan 

aktiens utveckling och marknadens utveckling. Som approximation för marknadens avkastning 

används ofta ett av de bredare indexen (MacKinlay, 1997), även om flera studier kring 
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avknoppningar använder jämförbara bolag som approximation för den förväntade utvecklingen 

av aktiekursen, bland annat Cusatis, Miles och Woolridge (1993).  

 

För att mäta själva avkastningen finns två vanliga metoder. Cumulative Abnormal Return (CAR) 

och Buy and Hold Abnormal Return (BHAR). Skillnaden mellan dessa är att BHAR tar hänsyn 

till effekten av ränta-på-ränta. Detta gör att denna metod anses ge en mer rättvis bild av vilken 

avkastning en investerare kan erhålla vid längre tidshorisonter (Barber och Lyon, 1997). Detta är 

något som även Ritter (1991) menade på när han studerade avkastningen efter 

börsintroduktioner. 

 

Avkastningen för bolagen samt index beräknades enligt följande ekvation: 
 

Buy and Hold Return (BHR) = 
�1!�0
�0

 
 

För att sedan få fram den anormala avkastningen subtraheras index avkastning från bolaget som 

undersöktes enligt följande ekvation: 
 

BHARi,t = 𝛱[1 + Ri,t] - 𝛱[1 + E(Ri,t)]   
 

BHAR kan beskrivas som differensen mellan avkastningen av att hålla aktien under hela 

händelsefönstret och avkastningen av index under samma tid. Ri,t motsvarar aktiens BHR och 

E(Ri,t) den förväntade avkastningen under samma tid, i detta fallet marknadens BHR enligt 

marknadsmodellen. Ett positivt värde på BHAR innebär att aktien har haft en högre avkastning 

än index och vice versa. I studien har denna beräkning gjorts för både avknoppningar och dess 

moderbolag var för sig.  

 

För att därefter beräkna vad en investerare skulle erhålla i avkastning vid köp av båda bolagen 

vid avknoppningen, har ett likaviktat BHAR beräknats enligt: 
 

BHARKombinerad = 0,5 × BHARAvknoppningar + 0,5 × BHARModerbolag 
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Vid de två observationer där ett bolag knoppade av två bolag samtidigt beräknas avkastningen 

genom att moderbolaget tilldelades vikten 0,5 och de båda avknoppningarna 0,25 vardera.  

 

3.2.3 Urval och insamling av data 

Den data som har samlats in är av typen tvärsnittsdata och består av ett antal olika variabler som 

inhämtats vid samma tidpunkter under två års tid. Den insamlade datan är kvantifierbar och 

lämpar sig således väl för en kvantitativ studie (Bryman & Bell, 2017).  

 

En lista över avknoppningar inom studiens avgränsningar hämtades från Bloombergs databas. 

Denna lista bestod av 136 stycken observationer. Därefter exkluderades observationer som ej var 

rena avknoppningar, ej började handlas i samband med avknoppningen eller att det inte fanns 

tillräckligt med information. Bland de som saknade tillräcklig information handlade det om att 

information om aktien saknades i Datastream eller att det saknades information såsom prospekt 

eller pressmeddelanden för att säkerställa att de handlade om rena avknoppningar som började 

att handlas i samband med avknoppningen. Slutligen exkluderades två observationer som ej var 

några frivilliga avknoppningar, detta var avknoppningar där moderbolaget erhållit ett 

uppköpserbjudande med villkoret att man först avknoppade en del av verksamheten för att budet 

skulle gå igenom. Detta i likhet med studien av Cusatis, Miles och Woolridge (1993). Efter detta 

uppgick studiens observationer till 90 stycken avknoppnings- och moderbolagskombinationer. 

Bortfallen tydliggörs i tabell 3.1 och i bilaga 2 återfinns en fullständig lista över bortfallen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kriterium Inkluderande Exkluderade 

Ursprungligt urval 134  

Rena avknoppningar 129 5 
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Noterade i samband med avknoppningen 104 25 

Tillräcklig information 92 12 

Frivillig avknoppningar 90 2 

Slutgiltigt urval 90 44 

                  Tabell 3.1 - Urvalsprocess 

 

Thomson Reuters Datastream har använts för att hämta data om bolagens totalavkastning från 

stängningskursen från att avknoppningen började handlas och två år framåt. Return Index (RI) i 

Datastream har använts, vilket presenterar avkastningen i indexerad form inklusive 

återinvesterade utdelningar. På samma vis har även utvecklingen för index i motsvarande land 

under samma tidsperiod inhämtats från Datastream. För svenska bolag har indexet OMXSGI 

använts, som är det breda indexet med inkluderade utdelningar. Motsvarande index för 

respektive land har använts.  

 

I de fall ett bolag har avnoterats under tvåårsperioden efter avknoppningen, exempelvis till följd 

av uppköp, används den sista stängningskursen. Detta i likhet med studien av Cusatis, Miles och 

Woolridge (1993).  

 

3.2.4 T-test 

För att mäta signifikansen i den anormala avkastningen används t-statistik i studien.  

Ett t-test är en statistisk metod som används vid hypotesprövning för att bestämma om det finns 

en statistisk skillnad mellan två grupper. Vid användandet av t-testet förutsätts variablerna vara 

normalfördelade, även om det går att använda t-test även när variablerna inte är normalfördelade 

(Körner & Wahlgren, 2015). I studien kommer avkastningen från kombinationen av 

avknoppningar och deras moderbolag att undersökas gentemot index, om en statistiskt 

signifikant skillnad mellan dessa två grupper finns kommer det att visas i t-testet.  

 

Ett oberoende ensvansat t-test användes för att beräkna signifikansen i den anormala 

avkastningen. Genom att välja ett ensvansigt t-test prövas mothypotesen att det finns en positiv 

anormal avkastning, vilket både tidigare studier generellt indikerar och som även framkommer i 

medelvärdet av BHAR i denna studie. Detta kan likställas med risken att nollhypotesen felaktigt 
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förkastas, vilket även benämns som typ I-fel (Körner & Wahlgren, 2015). Studien använder 

signifikansnivåerna 1 procent, 5 procent och 10 procent, som är vanligt använda 

signifikansnivåer (Brooks, 2014). 

 

T-testet beräknades enligt följande: 

 

tBHAR = ���� 
�����/ �

 

 

T-värdet av den anormala avkastningen beräknas som en funktion av genomsnittlig BHAR 

dividerat med standardavvikelsen av BHAR dividerat med kvadratroten av n.  

 

3.2.5 Regressionsanalys 

Regressionsanalys är en statistisk metod som undersöker sambandet mellan två eller fler utvalda 

variabler och som särskilt lämpar sig för kvantitativ forskning. Regressionen är även passande 

när syftet är att undersöka olika hypoteser, vilket görs i denna studie. I likhet vid t-testet används 

1 procent, 5 procent och 10 procent signifikansnivå. I regressionen undersöks ett antal oberoende 

variabler i relation till en beroende variabel. Detta möjliggör identifiering av vilka faktorer som 

har störst betydelse för den beroende variabeln (Körner & Wahlgren, 2015; Brooks, 2014).  

 

Både moderbolag och avknoppningar undersöks i en regression där BHAR klassificeras som den 

beroende variabeln. De förklarande variablerna i studien används som de oberoende variablerna i 

regressionen. Detta i enlighet med studiens syfte att undersöka huruvida BHAR påverkas av de 

förklarande variablerna. Den data som kommer att föras in i modellen är i det här fallet av sorten 

tvärsnittsdata.  

Regressionen har genomförts med 5 procent winsorize av de kontinuerliga variablerna i 

programmet E-views. Winsorizing används för att begränsa påverkan av extremer i 

datapunkterna och i syfte att uppnå en fördelning mer likt en normalfördelning. Programmet 

justerar de fem procent högsta och lägsta värdena till det närmaste närliggande. Testet tar alltså 

inte bort extremerna utan transformerar dem istället till den befintliga datan, vilket bedöms vara 

en bättre metod än att exkludera extremvärden.  



 

28 

 

3.2.6 Ordinary Least Squares  

Ordinary Least Squares är en form av regression som undersöker sambandet mellan de 

oberoende variablerna och den beroende variabeln genom att minimera summan av kvadraterna i 

skillnaden mellan de observerade och förväntade värdena av den beroende variabeln i form av en 

rak linje. Förenklat kan man säga att det som fås fram är en rak linje som ligger så nära de 

plottade datapunkterna som möjligt. (Berenson, Levine & Szabat, 2015; Brooks, 2014).  

 

För att slutsatser ska kunna dras av regressionen krävs det att 5 antaganden är uppfyllda. 

(Berenson, Levine & Szabat, 2015; Brooks, 2014). Dessa antaganden är följande:  

 

1) Linjäritet   

Det första antagandet linjäritet säger att det finns ett linjärt samband mellan variabler. 

Regressionen kan påverkas av uteliggare och extremer. Detta antagande kan testas med 

hjälp av ett RESET test, som undersöker huruvida det finns ett linjärt samband mellan 

den beroende variabeln och de oberoende variablerna. (Brooks, 2014; Berenson, Levine 

& Szabat, 2015).  

 

2) Okorrelerade förklarande variabler 

Detta antagande kräver att de förklarande variablerna inte är för högt korrelerade med 

varandra. För hög korrelation leder till multikollinearitet vilket medför att det blir svårt 

att skilja på vilken av de oberoende variablerna som påverkar den beroende variabeln. 

För att testa detta används en korrelationsmatris som visar en siffra mellan -1 och 1, där 0 

betyder att det inte finns någon korrelation. Hög korrelation motsvarar ett värde högre 

eller lika med 0.8 och anses försvaga resultatet av OLS modellen (Brooks, 2014).  

 

3) Normalfördelade fel  

Det tredje antagandet kräver att felen är normalfördelade. Regressionen är dock ganska 

tålig vad gäller normalfördelningen, med andra ord krävs inte perfekt normalfördelning 

för att antagandet ska uppfyllas, dock är det bättre med en fördelning som är så nära 
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normalfördelningen som möjligt. Detta antagande testas med ett Jarque-Bera test 

(Berenson, Levine & Szabat, 2015; Brooks, 2014). 

 

4) Konstant varians på felen  

Det fjärde antagandet som ska uppfyllas handlar om heteroskedasticitet, huruvida detta 

föreligger kan undersökas med ett White test. Om heteroskedasticitet existerar så uppfylls 

inte kravet (Berenson, Levine & Szabat, 2015; Brooks, 2014).  

 

5) Okorrelerade fel  

Okorrelerade fel är endast ett problem vid användandet av tidsseriedata. I detta fall 

används tvärsnittsdata vilket medför att detta antagande är uppfyllt och därmed inte 

behöver testas (Berenson, Levine & Szabat, 2015).  

 

 

3.2.7 Determinationskoefficienten R2 och Justerad R2 

Determinationskoefficienten mäter andelen variation i den beroende variabeln som kan förklaras 

av variationen bland de oberoende variablerna som används i regressionen. (Berenson, Levine & 

Szabat, 2015).  

 

Vid multipel regression föredras justerad R2  före R2 . Fördelen med att använda en justerad  R2  

är att denna tar i beaktande både antalet oberoende variabler i regressionen samt urvalsstorleken. 

Särskilt viktigt är detta vid jämförelse av modeller som undersöker samma beroende variabel 

med olika oberoende variabler (Berenson, Levine & Szabat, 2015). Förklaringsgraden 

presenteras som en siffra mellan 0 och 1, där en siffra närmare 1 innebär hög förklaringsgrad och 

en siffra närmare 0 innebär låg förklaringsgrad. Vad som anses vara en accepterad 

förklaringsgrad beror vanligen på vad som undersöks (Brooks, 2014). Eftersom denna studie har 

likheter med studien gjord av Veld och Veld-Merkoulova (2004), där förklaringsgraden uppgår 

till 11 procent, vilket kan ses som ett riktmärke för denna studie.  

 

 



 

30 

3.3 Förklarande variabler 
 

Uppköp 

En förklaring till att avknoppningar och dess moderbolag presterar en högre avkastning än index 

under åren efter en avknoppning är att dessa företag i hög grad blir uppköpta och investerare 

underskattar värdet av detta (Cusatis, Miles och Woolridge, 1993). För att undersöka denna 

hypotes har samtliga bolag i studien delats in i två grupper med hjälp av dummyvariabler. De 

bolag som blev uppköpta under tvåårsperioden efter avknoppningen tilldelades 1 som 

dummyvariabel och övriga 0.  

 

 

Fokusering 

Enligt Desai och Jain (1999) väljer företag ofta att göra avknoppningar till följd av att de vill 

fokusera sin verksamhet genom att knoppa av en del av bolaget med annan verksamhet. Dessa 

avknoppningar menar de prestera bättre än de som ej ökar fokuseringen (Desai och Jain, 1999). 

För att undersöka detta delas bolagen in med hjälp av dummyvariabler genom att jämföra de 

båda bolagens branschindelning. Detta har genomförts med hjälp av indelningen i sektorer som 

tillhandahålls av Bloomberg. De avknoppningar där avknoppningen och moderbolaget återfinns i 

olika sektorer, och således är fokuserade, tilldelas dummyvariabeln 1 och de i samma sektor får 0 

som motsvarande variabel. 

 

Relativ storlek 

Den relativa storleken mellan bolagen undersöks som en förklarande variabel genom att beräkna 

bolagens börsvärde som en andel av det totala börsvärdet av avknoppningen och moderbolaget 

efter avknoppningens första handelsdag.  

 

Skuldsättning 

Skuldsättning som förklarande variabel testas genom att beräkna långfristiga skulder som andel 

av det totala kapitalet i respektive bolag, datan för detta har tillhandahållits från Reuters 

Datastream. Skuldsättningen i både avknoppning och moderbolaget har hämtats från första 

kvartalsrapporten efter att avknoppningen noterades.  
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Branschtillhörighet 

Branschtillhörigheten hämtades från Bloombergs databas som delar in bolagen i tio sektorer. Då 

flera branscher innehöll få observationer föredrogs det att dela in bolagen i två grupper med hjälp 

av dummyvariabler för att möjliggöra analys av branschskillnader. Denna indelning 

genomfördes i enlighet med New Economy som Shuster (2003) använder, där branscherna 

Technology, Health Care, Telecom och Media ingår.  

 

Land 

I regressionen testas även land som förklarande variabel i syfte att undersöka om det finns något 

samband mellan landstillhörighet och avkastning. Då inga studier har undersökt denna skillnad 

på den nordiska marknaden anses det relevant att undersöka. För att studera detta används 

Danmark som referensland i regressionen, därav visar koefficienten skillnaden i avkastning 

gentemot Danmark för respektive land i regressionen. 
 
 
 

 

 

Sammanställning av data till grund för regressionen 

 
Tabellen nedan syftar till att ge en överblick över datan före winsorizing och 
regressionsanalysen. De kontinuerliga variablerna presenteras i form av nedre och övre 25 
procent av studiens observationer.  
 

Förklarande variabel n 2 å� ���� 

Uppköpt 20 0.639 

Ej uppköpt 162 0.322 

Fokusering 91 0.322 

Ej fokusering 91 0.393 

Rel. storlek: Övre 25 % 45 0.086 
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Rel. storlek: Nedre 25 % 45 0.774 

Skuldsättning: Övre 25 % 45 0.057 

Skuldsättning: Nedre 25 % 45 0.580 

New Economy 38 0,827 

Old Economy 144 0,233 

Sverige 108 0,480 

Norge 52 0,290 

Finland 18 -0,018 

Danmark 4 -0,357 

            Tabell 3.2 Sammanställning av data till grund för regressionen 
 

3.4 Metodkritik 
 

Reliabilitet och validitet  

Studien eftersträvar en hög grad av reliabilitet, vilket kan beskrivas som studiens tillförlitlighet 

och studiens replikerbarhet (Bryman och Bell, 2017). För att bidra till detta utgår studiens metod 

från ofta citerade och omnämnda artiklar inom området. Vidare beskrivs arbetsgången för 

studien utförligt i metodavsnittet, inklusive dess avgränsningar. Då studien är baserad på 

sekundärdata är det viktigt att källorna är tillförlitliga. De databaser som har använts är Thomson 

Reuters Datastream och Bloomberg, som både anses vara pålitliga databaser och där man även i 

framtiden kommer kunna hämta hem samma data. Därav anses studien ha en hög grad av av 

tillförlitlighet och replikerbarhet, givet användning av samma avgränsningar förväntas således ett 

likvärdigt resultat.  

 

Databearbetning har generellt utförts manuellt i Microsoft Excel, vilket innebär att det finns en 

risk för vissa fel i studien. Genom ett genomgående metodiskt arbetssätt under hela studien har 

denna risk minimerats i den utsträckning som varit möjlig. Detsamma gäller arbetet med att 

exkludera orena avknoppningar, vilket genomfördes genom att kontrollera samtliga 

avknoppningar med hjälp av prospekt eller pressmeddelanden. För att säkerställa regressionen 
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mäter det den avser att mäta samt för att säkerställa att systematiska mätfel inte existerar 

genomförs ett antal tester av regressionen, vilka presenteras i avsnitt 4.2.   

 

Även hög grad av validitet eftersträvas i studien. Validitet kan delas in i intern och extern och 

förutsätter en hög grad av reliabilitet. Intern validitet innebär att studien mäter det den avser att 

mäta (Bryman & Bell, 2017). I detta fallet huruvida en investerare kan erhålla anormal 

avkastning genom köp av avknoppningar och dess moderbolag. Detta har utförts på liknande vis 

som i befintliga studier, vilket medför att resultaten är jämförbara med varandra.  

 

Extern validitet beskriver hur väl studiens resultat även kan appliceras utanför urvalet (Bryman 

& Bell, 2017). Författarna medger att det finns vissa begränsningar. Urvalet om sammanlagt 90 

kombinationer med avknoppningar och moderbolag är relativt litet, till följd av att studien 

begränsades till de nordiska länderna. Däremot stärks den externa validiteten av att studiens 

resultat i hög grad överensstämmer med flera tidigare studier på området, såsom den av 

McConnell, Sibley och Xu (2015) på den amerikanska marknaden 2001-2013. En annan positiv 

faktor är att studien undersöker avknoppningar som skedde under en längre tidsperiod, 2000-

2017, vilket medför att den inte begränsar sig till vissa delar av konjunkturcykeln. Sammantaget 

bör försiktighet iakttas vid generaliseringar utanför urvalet, särskilt utanför de nordiska länderna.  

 

Beräkning av normal avkastning 

Som tidigare nämnt förekommer det studier där den normala eller förväntade avkastningen 

beräknas utifrån jämförbara bolag. Detta tillvägagångssätt övervägdes även för denna studie men 

index som jämförelseobjekt bedömdes vara ett bättre alternativ. Att jämföra en enskild aktie med 

ett index är inte optimalt och Barber och Lyon (1997) belyser följande tre huvudsakliga problem. 

(i) new listing bias, att indexen inkluderar nyligen noterade aktier, som tenderar att 

underprestera, (ii) rebalancing bias, att index regelbundet ombalanseras till skillnad från 

enskilda aktier, samt (iii) skewness bias, att enskilda aktier uppvisar fler extremvärden än index. 

Genom att denna studien använder sig av de bredare indexen i respektive land begränsas 

effekterna av (i) new listing bias och (ii) rebalancing bias. (iii) Skewness bias motverkades 

genom winsorizing som justerar extremvärden. Sammantaget ser författarna detta som en bättre 

lösning än användning av jämförbara bolag, där den beräknade anormala avkastningen till hög 
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grad kan förändras av metodval för att finna dessa bolag. Dessutom skulle det vara problematiskt 

att hitta jämförbara bolag på den nordiska aktiemarknaden. Detta hade i sin tur riskerat att 

begränsa studiens grad av såväl reliabilitet som validitet.  

 

Bortfall 

Med tanke på att 32 procent av det ursprungliga urvalet föll bort under urvalsprocessen bör 

bortfallet i studien belysas. Bloomberg var den databas som användas för att ta fram den 

ursprungliga listan över avknoppningar, men den var inte helt optimal för ändamålet då den hade 

en bredare definition av avknoppningar än denna studie. I flera fall togs orena avknoppningar 

med och även avknoppningar som redan var noterade. Andra databaser såsom Reuters Eikon och 

Zephyr, samt Nasdaqs och Skatteverkets hemsidor, övervägdes men bedömdes inte kunna ge 

någon komplett och tillförlitlig information över de nordiska länderna. Detta hade isåfall riskerat 

att påverka studiens reliabilitet negativt. 25 av de 44 observationerna som exkluderas ur urvalet 

var till följd av att de inte noterades i samband med avknoppningen, vilket framkom i Reuters 

Datastream. Övriga bortfall framkom i samband med genomgång av prospekt och 

pressmeddelanden som gjorde i samtliga observationer. För fullständig redogörelse av bortfallen, 

se bilaga 2. Då även de bolag som avnoterades inom två år efter avknoppningen inkluderas i 

studien begränsades effekten av survivorship bias.  
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4. Resultat 
 

 

I detta kapitel presenteras resultatet av anormal avkastning, tester av regressionsanalysen samt 

resultat av själva regressionen. 

 

4.1 Anormal avkastning 
 

I studien påvisas ett genomsnittligt BHAR på 36,05 procent av att köpa och behålla 

kombinationen av alla avknoppningar och dess moderbolag på den nordiska marknaden på två 

års sikt mellan 2000 och 2017. Variansen bland observationerna uppgick till 0,74.  

 

För de investerare som enbart köpt och behållit avknoppningarna i två år hade ännu högre 

avkastning uppnåtts, i genomsnitt 56,60 procent BHAR, men observationerna uppvisade en 

betydligt högre varians, 2,49. Vid köp av enbart moderbolag på samma vis hade en genomsnittlig 

BHAR om 14,31 procent uppnåtts med en varians på 0,80.  

 

 Genomsnittlig 
BHAR (2 år) 

Varians  
BHAR 

Antal 
observationer 

Signifikans 
BHAR (2 år) 

Kombinerat 36.05% 0.7406 90 0.03 % (***) 

Avknoppningar 56.60 % 2.4886 92 0.04 % (***) 

Moderbolag 14.31 % 0.7970 90 6.59 % (*) 

( * = 10 % signifikans, ** = 5 % signifikans, *** = 1 % signifikans ) 

Tabell 4.1 Sammanställning av anormal avkastning  

 

För att kontrollera om denna anormala avkastning är statistiskt säkerställd har t-test genomförts. 

Signifikans på 0,03 procent indikerar att det finns en positiv anormal avkastning vid köp av 

kombinationen av avknoppningar och moderbolag. Detta innebär att nollhypotesen som säger att 

det inte förekommer någon anormal avkastning kan förkastas. Det kan noteras att även för 

avkastningen från enbart avknoppningar uppvisas en signifikans över signifikansnivån 1 procent. 



 

36 

Däremot gällande avkastningen för moderbolagen visades endast en signifikans vid 

signifikansnivån 10 procent.  

 

För att undersöka om extremvärden bidrar till detta resultat är har även datan justerad med hjälp 

av 5 procent winsorizing testats med t-statistik. Detta ger p-värden på 0,007, 0,0011 och 0,1025 

procent för kombinationer, avknoppningar och moderbolag. Kombinationer och avknoppningar 

uppvisar även här signifikant anormal avkastning medan moderbolag uppvisar en icke-

signifikant sådan.  

 

Nollhypotes (H0): Det finns ingen positiv anormal avkastning. R = Rindex 

Mothypotes (H1): Det finns en positiv anormal avkastning i avknoppade bolag och deras 

moderbolag i förhållande till index. R > Rindex  

 

 

4.2 Tester av regressionsanalys 
 
Nedan beskrivs kortfattad resultat över regressionstester. 1, 5 och 10 procent signifikansnivå har 

använts i likhet med resten av studien.   

 

Linjäritet - Ramsey RESET  

P-värdet för regressionen var 0,93 procent. Linjäritet uppvisas på alla signifikansnivåer och 

därmed kan det konstateras att det förekommer icke-linjäritet. Författarna tar detta i beaktande i 

analysen. Se bilaga (3)   

 

Korrelationsmatris 

Enligt korrelationsmatrisen uppvisar ingen av de kontinuerliga variablerna multikollinearitet då 

värdena uppvisade på värden lägre än 0,8. Se bilaga (4)  
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Jarque-Bera  

Jarque-Bera testet visar ett värde på 51,8. Före winsorizing uppvisades ett värde om 6558,6. 

Detta innebär att användningen av winsorize gjort att regressionen uppvisar en fördelning mer lik 

normalfördelningen. Se bilaga (5) för tester före, respektive efter, winsorize.  

 

White-test 

Samtliga variabler uppvisar ett p-värde överstigande 10 procent. Av detta kan konstateras att det 

inte finns någon heteroskedasticitet i regressionen. Se bilaga (7).   

 

Justerad R2    

Av regressionen framgår det att förklaringsgraden mätt som justerad R2  är 8,7 procent vilket är 

lägre än studien av Veld och Veld-Merkoulova (2004) som uppvisade 11 % och tydliggör att 

avkastningen i hög grad påverkas av andra faktorer.  

 

4.3 Resultat av regressionsanalys 
 
Resultat av regression baseras på 5 % winsorizing av kontinuerliga variabler.  
 
Dependent Variable: BHAR 

Method: Least Squares 

Included observations 182 

   

Variable Coefficient P-value 

C -0.106 0,812 

Uppköpt 0,315 0,096 * 

Fokusering 0.047 0.689 * 

Relativ Storlek -0.354 0,042 ** 

Skuldsättningsgrad  -0.655 0,035 ** 

New Economy 0.257 0,079 * 

Sverige  0,755 0,062 * 
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Norge  0.502 0,223 

Finland  0,343 0,434 

 

R2                                                   0.127 

R2 - Adjusted                                0.087 

                  ( * = 10 % signifikans, ** = 5 % signifikans, *** = 1 % signifikans )    

Tabell 4.2 Resultat av regressionsanalys 
 
Uppköp  

Uppköp som variabel uppvisar ett p-värde på 9,6 procent. Då p-värdet ligger inom 10 procent 

signifikansnivå men ej 5 procent visar uppköp på ett svagt signifikant samband med anormal 

avkastning. Koefficientvärdet 0,31 innebär, givet att övriga variabler är konstanta, att anormal 

avkastning är 0,31 procentenheter högre i de bolag som blir uppköpta. Antalet avknoppningar 

som blev uppköpta var 13, medan antalet moderbolag var 7.   

 

Fokusering  

Fokusering som variabel visar ett p-värde på 68,9 procent. Då p-värdet är högre än samtliga tre 

signifikansnivåer kan det konstateras att inget signifikant samband föreligger.  

 

Relativ Storlek  

P-värdet för relativ storlek är 4,2 procent. Då p-värdet ligger inom 10 och 5 procent 

signifikansnivå visar relativ storlek på ett signifikant samband med anormal avkastning. 

Koefficientvärdet -0,35 innebär att den anormala avkastningen tenderar att vara 0,35 

procentenheter lägre för varje procentenhet högre den relativa storleken är.  

 

Skuldsättningsgrad    

P-värdet för skuldsättningsgrad som variabel är 3,58 procent. Således visar det på ett signifikant 

samband enligt både 5 och 10 procent signifikansnivån. -0,655 i koefficientvärde indikerar att en 

procentenhet högre skuldsättningsgrad tenderar att medföra 0,652 procentenheter lägre anormal 

avkastning.    
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Branschtillhörighet  

P-värdet för New Economy är 7,9 procent. Således uppvisar det ett svagt signifikant samband vid 

10 procent signifikansnivå men ej vid 5 procent 0,257 i koefficientvärde indikerar att BHAR för 

bolag inom New Economy tenderar att ha en 25,7 procent högre anormal avkastning än andra 

bolag.    

 

Land  

I studien har Danmark använts som referensland för att undersöka land som förklarande variabel. 

Finland och Norge uppvisar p-värden om 43,4 procent, respektive 22,3 procent. Då p-värdena är 

högre än alla tre signifikansnivåer kan det konstateras att inget signifikant samband med anormal 

avkastning föreligger. Sverige påvisar ett p-värde på 6,3 procent, vilket visar ett svagt signifikant 

samband vid 10 procent signifikansnivån. Koefficientvärde för Sverige i förhållande till 

referenslandet Danmark är 0,75. Då fördelningen av branscher per land kan leda till vissa 

skillnader konstateras att andelen bolag inom New Economy i Sverige är 19 procent, i Norge 25 

procent, Finland 22 procent och Danmark 25 procent.  
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5. Analys 
 

 

I kapitlet analyseras det empiriska resultatet med utgångspunkt i den teoretiska referensramen 

samt utifrån studiens syfte och frågeställningar.   

 

5.1 Anormal avkastning 
 

Strategin att köpa och behålla kombinationen av alla avknoppningar och moderbolag i två år 

visade en signifikant anormal avkastning vid samtliga tre signifikansnivåer. Således kan det 

konstateras att investerare som har följt denna strategin har erhållit en positiv anormal 

avkastning. Detsamma gäller även vid köp av enbart avknoppningar men vid köp av enbart 

moderbolag påvisades bara ett svagt signifikant belägg för möjligheten att erhålla positiv 

anormal avkastning.  

 

Vid t-test av BHAR efter 5 procent winsorization visade fortfarande köp av båda bolag och vid 

köp av enbart avknoppningar ett signifikant resultat vid samtliga tre signifikansnivåer. Däremot 

förändrades p-värde för moderbolagen från 6,59 till 10,25 procent. Detta tyder på att 

extremvärden har bidragit till den anormala avkastningen som till viss del kunde konstateras för 

moderbolag.  

 

Att det uppvisas en anormal avkastning strider emot hypotesen om den effektiva marknaden, 

som innebär att marknaden prissätts utifrån all tillgänglig information (Fama, 1970). Givet att 

dess antaganden uppfylls ska det inte råda någon överavkastning i avknoppningar och dess 

moderbolag. Istället borde marknaden ha justerat tillgångspriserna när avknoppningen blev 

tillkännagiven eller när marknaden förväntade sig avknoppningen.  

 

Däremot uppvisar denna studie ett liknande resultat som studien av Cusatis, Miles och 

Woolridge (1993), där både avknoppningar och moderbolag genererade en positivt anormal 

avkastning på upp till tre års sikt. Detta är i likhet med vad Scheutz (1988) kommer fram till när 
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han studerar svenska företag. Detta trots den stora skillnad i tid och tillkomsten av Lex ASEA 

sedan Scheutz (1998) genomförde sin studie.  

 

I en metastudie av tolv studier av avknoppningars avkastning publicerade mellan 1993 och 2008 

visade samtliga studier på en positiv anormal avkastning på två års sikt, varav två påvisar en 

signifikant sådan. Denna studie kvalificerar sig till denna sistnämnda grupp som påvisar en 

signifikant anormal avkastning. Anormal avkastning i denna studie uppgår till 36,05 procent, 

vilket kan placeras i övre delen av spannet mellan 4,2 och 36,2 procent som presenterades i 

metastudien av Veld och Veld-Merkoulova (2009). 

 

Studien av McConnel, Sibley och Xu (2015) kan ses som den mest jämförbara studien med tanke 

på att den använda sig av en liknande tidsperiod och hade ett liknande syfte som den här studien, 

att undersöka investerares möjlighet till att erhålla anormal avkastning. Studiernas resultat visar 

också upp flera likheter. Liksom studien av McConnel, Sibley och Xu (2015) visar 

avknoppningar i denna studie en hög anormal avkastning. Det faktum att moderbolagens 

avkastning är betydligt lägre överensstämmer också mellan studierna. Däremot visar denna 

studie att det finns en viss nivå av anormal avkastning även vid köp av moderbolag på två års 

sikt, medan moderbolagen har en normal avkastning i studien av McConnel, Sibley och Xu 

(2015). 
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5.2 Förklarande variabler 
 

Uppköp 

Uppköp som förklarande variabel visar på ett svagt signifikant samband med BHAR vid  

signifikansnivån 10 procent. De 20 bolag som blev uppköpta under de två åren efter 

avknoppningen visade i genomsnitt en BHAR på 63,9 procent, medan övriga 162 hade en 

genomsnittlig BHAR på 32,2 procent. Fler avknoppningar var mål för uppköp än moderbolag, 

förklaringen till detta kan vara att syftet med vissa av avknoppningarna varit att möjliggöra 

uppköp av just den specifika verksamheten. Det här är enligt Cusatis, Miles och Woolridge 

(1993) en anledning till att bolag genomför avknoppningar och varför de uppvisar en anormal 

avkastning. 

 

Till viss del är detta resultat i linje med studien av Cusatis, Miles och Woolridge (1993). Men 

anmärkningsvärt är att betydligt fler bolag i den studien blev uppköpta, under de tre åren som 

studerades blev en tredjedel av bolagen uppköpta (Cusatis, Miles & Woolridge, 1993). I denna 

studien var det endast drygt 10 procent av bolagen som blev uppköpta inom två års tid. Även om 

skillnaden i mätperioden är en möjlig förklaring till den stora skillnaden verkar inte bolagen i 

denna studien ha blivit uppköpta lika frekvent.  

 

Enligt den effektiva marknadshypotesen bör det inte finnas någon skillnad i avkastning mellan 

bolag som blir uppköpta och de som inte blir det. Men skillnaden i anormal avkastning, 0,64 och 

0,32 procent, mellan de bolag som blir uppköpta och de som inte blev det i denna studien 

indikerar att marknaden fortfarande underskattar värdet av potentiella uppköp. En möjlig 

förklaring kan vara att det råder en viss informationsasymmetri som gör att olika 

marknadsaktörer kan ha olika uppfattningar om bolagens värde.  
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Fokusering 

Fokusering visade ej något statistiskt signifikant samband med anormal avkastning. De 91 av 

studiens 182 bolag som klassificerades som avknoppningar vilka syftade till att öka fokuseringen 

i bolagen uppvisade en genomsnittlig anormal avkastning på 32 procent. I jämförelse hade övriga 

91 bolag en genomsnittlig anormal avkastning på 39 procent, vilket är en anmärkningsvärd 

skillnad men möjligtvis ett resultat av studiens urval.  

 

Detta med tanke på att studien uppvisar ett motsatt resultat i jämförelse med studien av Desai och 

Jain (1999) som genomfördes på den amerikanska marknaden mellan 1975 och 1991. 

Fokuserade avknoppningar uppvisade i deras studie en högre avkastning än andra icke-

fokuserade. Studiens ålder och att den genomfördes på den amerikanska marknaden kan vara 

förklaringar till denna skillnad. Däremot indikerar även en senare studie av Chai, Lin och Veld 

(2018) som genomfördes på den australiensiska marknaden mellan 1999 och 2013 att det finns 

ett positivt samband mellan fokusering och avknoppningars avkastning. Därav är det inte lika 

sannolikt att skillnaden i tidsperiod är en förklaring till skillnaden. Men det ska också noteras att 

en majoritet av bolagen i studien av Chai, Lin och Veld (2018) var verksamma inom 

gruvindustrin, vilket påverkar studiens jämförbarhet.  

 

En möjlig förklaring till resultatet som denna studie visar är att investerare på den nordiska 

marknaden under den undersökta tidsperioden redan innan avknoppningen har prisat in nyttan av 

ökad fokusering i bolagen. Detta bör vara fallet om antagandena för den effektiva marknaden 

tillgodoses. Särskilt gäller detta antagande om att marknadsaktörerna har samma 

informationstillgång och att det finns ett konsensus om nyttan av fokuserade avknoppningar.  

 

Relativ storlek 

Relativ storlek visar ett signifikant samband med BHAR vid 5 och 10 procent signifikansnivå. 

Av den fjärdedel av studiens bolag som uppvisade högst relativ storlek uppvisades en anormal 

avkastning på 8,6 procent. Bland den fjärdedel med lägst relativ storlek var genomsnittlig 

anormal avkastning 77,4 procent. Den negativa koefficienten går emot tidigare forskning av 

Brown och Brooke (1993) samt Tübke (2004) som båda menar att det finns argument för att 

relativt stora bolag bör ha en högre avkastning efter avknoppningen.  
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Brown och Brook (1993) drog slutsatsen att små avknoppade bolag till högre grad avyttras av 

institutionella ägare som ofta har vissa begränsningar för vilka bolag de får äga andelar i, 

exempelvis krav på en viss storlek eller likviditet i aktien. Detta skulle isåfall kortsiktigt pressa 

ned aktiekursen hos de bolag som var en mindre del av den ursprungliga verksamheten före 

avknoppningen. Denna effekt bör dock inte påverka aktiekursen på två års sikt. Däremot är det 

möjligt att det finns en viss effekt av att färre institutioner kan äga dessa mindre bolag.  

 

Tübke (2004) menar att de bolag som var en mindre del av det ursprungliga bolaget före 

avknoppningen har en sämre förhandlingsförmåga och hamnar därmed i en mindre fördelaktig 

position efter avknoppningen.  

 

Med tanke på att denna studiens resultat visar ett negativt samband mellan relativ storlek och 

anormal avkastning tyder det på att det finnas andra, mer betydelsefulla, faktorer som leder till 

sambandet mellan relativ storlek och avkastning. 

 

Skuldsättning 

Regressionen visar ett signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och anormal avkastning, 

med en negativ koefficient. Detta innebär att en lägre skuldsättningsgrad hos bolagen tenderar att 

korrelera med en högre anormal avkastning. Detta är inte i linje med Modigliani och Millers 

(1958) teorem, som säger att det inte spelar någon roll hur ett företag finansierar sin verksamhet. 

Däremot överensstämmer teorin om pecking-order i högre grad med resultaten i denna studie. 

Enligt teorin förväntas företag föredra att finansiera sin verksamhet med ackumulerade vinster 

när det är möjligt. Givet detta kan denna teori vara en möjlig förklaring till att låg 

skuldsättningsgrad är hänförligt till en hög anormal avkastning, då mer lönsamma företag 

generellt kan tänkas generera högre avkastning till aktieägarna. Detta skulle isåfall stämma 

överens med observationen som Wald (1999) gör, att mer lönsamma företag tenderar att vara 

mindre skuldsatta då de kan finansiera sig med genererad vinst. Detta stämmer dock inte överens 

med Dittmar (2004), som i sin studie av avknoppningar inte kommer fram till att det finns ett 

samband mellan lönsamhet och skuldsättning men konstaterar även att sambandet är omtvistat 

bland tidigare studier.  
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I studien påvisar också Dittmar (2004) att tillväxtmöjlighet uppvisar en negativ korrelation med 

skuldsättningsnivå. Givet att detta även gäller bland företag på den nordiska marknaden kan detta 

vara en orsak till att skuldsättning har en negativ korrelation med anormal avkastning. Med andra 

ord att företag med goda tillväxtmöjligheter tenderar att ha en lägre skuldsättningsnivå och högre 

avkastning.  

 

Branschtillhörighet 

Bland forskning kring börsintroduktioner har flera studier påvisat skillnad i avkastning mellan 

olika branscher (Ritter, 1991; Shuster 2003). Huruvida bolagens branschtillhörighet påverkar den 

anormala avkastningen undersöktes genom indelning av bolagen i dummyvariabler i enighet med 

New Economy, där bolag inom Health Care, Technology, Media och Communication ingår. 

Detta visade ett svagt signifikant samband med anormal avkastning vid 10 procent 

signifikansnivå.  

 

I studien av Shuster (2003) framkom det att börsintroduktioner inom New Economy hade en 

högre avkastning än bland andra branscher. Detta ser även ut att ha ett visst samband gällande de 

avknoppningar som undersökts i den här studien. Detta trots att det finns betydande skillnader 

mellan börsintroduktioners och avknoppningars egenskaper, inte minst det faktum att det 

förstnämnda påvisar underavkastning på sikt (Ritter, 1991) medan avknoppningar i flera studier 

påvisar överavkastning (Veld & Veld-Merkoulova, 2009).  
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Land 

Av resultatet framgår att det finns ett signifikant samband mellan anormal avkastning och att 

svenska företag har en högre avkastning än övriga länder i studien. Det ska dock poängteras att  

fördelningen av observationer i studien är ojämn, med 108 observationer i Sverige, 52 i Norge, 

18 i Finland och 4 i Danmark. Därför bör försiktighet iakttas vid slutsatser som baseras på detta 

urval.  

 

I studien av börsintroduktioner av Shuster (2003) dras slutsatsen att skillnaden i avkastning 

mellan länder kan bero på olika skatteregleringar och branschfördelning. Då skatteregleringen 

kring avknoppningar är likvärdig i de nordiska länderna är sannolikt inte detta någon förklaring 

till skillnaden som uppvisas mellan länderna. Schuster (2003) kom också fram till att 

branschfördelning bland bolag inom ett land har en påverkan på dess uppvisade avkastning, 

beroende på andelen New Economy i landet. Branschfördelningen i samtliga länder i denna 

studie uppvisar ingen betydande skillnad. Andelen bolag inom New Economy var dessutom 

något lägre i Sverige än bland övriga nordiska länder, vilket hade talat för en lägre avkastning 

bland svenska bolag, detta var inte fallet i studien.  

 

Därmed kan det konstateras att det finns andra faktorer som ligger bakom skillnaden i avkastning 

mellan länderna än de faktorer som Shuster (2003) påvisar i sin studie av börsintroduktioner.  I 

den här studien kan det påvisas att varken skillnad i skattereglering eller branschfördelning 

påverkar de fyra ländernas anormala avkastning. En annan möjlig förklaring till skillnaden 

mellan länderna är urvalet, särskilt med tanke på skillnaden i antalet observationer.  
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6. Slutsats 
 

 

I det avslutande kapitlet presenteras författarnas slutsatser av studien, detta följs av en 

diskussion samt förslag på vidare forskning kring avknoppningar.  

 

6.1 Studiens resultat 
 

Studien syftade till att undersöka förekomsten av anormal avkastning bland avknoppningar och 

dess moderbolag samt att undersöka om en eventuell anormal avkastning kan förklaras med hjälp 

av någon förklarande variabel. Studien genomfördes utifrån två frågeställningar:  

 

○ Är det möjligt att erhålla en positiv anormal avkastning gentemot index genom att köpa 

avknoppade bolag samt dess moderbolag i samband med avknoppningen på två år sikt?  

 

På två års sikt under tidsperioden 2000 till 2017 framgår det av beräkningen av anormal 

avkastning att det har varit möjligt att erhålla överavkastning i förhållande till index för en 

investerare som investerar likvärdigt i moderbolaget och dess avknoppning på den nordiska 

marknaden. 

 

○ Förklaras avkastningen av att bolagen blir uppköpta, ökar sin fokusering, den relativa 

storleken mellan bolagen, skuldsättning, branschtillhörighet eller land? 

 

 

De oberoende variablerna relativ storlek och skuldsättningsgrad påvisar ett signifikant samband 

på avkastningen vid en 5 procentig signifikansnivå. Båda variablerna uppvisar en negativ 

koefficient vilket innebär att dessa förändras i motsatt riktning som den anormala avkastningen. 

Författarna drar slutsatsen att dessa variabler förklarar varför avknoppningen och dess 

moderbolag uppvisar en positiv anormal avkastning.    

 

De oberoende variablerna uppköp och branschtillhörighet påvisar ett svagt signifikant samband 

med anormal avkastning vid en 10 procentig signifikansnivå. Dessa variabler kan således 
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sannolikt förklara varför avknoppningen och dess moderbolag uppvisar positiv anormal 

avkastning. Författarna konstaterar dock att studien inte påvisar något starkt samband mellan 

dessa variabler och anormal avkastning, vilket medför att försiktighet bör iakttas vid formulering 

av slutsatser kring detta.  

 

Fokusering påvisade inget signifikant samband med anormal avkastning. Författarna drar 

slutsatsen att denna variabel därför inte kan ses som en förklarande variabel, utan som en 

slumpvariabel i denna studie. Detta strider emot studien av Desai och Jain (1999) som uppvisade 

ett signifikant samband mellan ökad fokusering och anormal avkastning. 

 

Vid undersökningen av skillnad mellan länder framkom det att avkastningen bland svenska bolag 

i studien hade ett svagt signifikant samband med den anormala avkastningen. Finland och Norge 

visade inget signifikant samband med den anormala avkastning. Som tidigare konstaterats bör 

försiktighet iakttas vid slutsatser kring detta på grund av urvalets sammansättning.  

 

 

6.2 Avslutande diskussion 
 

Författarnas förhoppning med studien är att bidra med uppdaterad empiriskt underlag kring 

avknoppningars avkastning på sikt i de nordiska länderna. Tidigare studier inom området har i de 

flesta fall antingen undersökt avkastningen i avknoppningen eller moderbolaget. Studierna av 

Cusatis, Miles och Woolridge (1993) och McConnell, Sibley och Xu (2015) har framfört 

möjligheten att investera i både avknoppningen och moderbolaget men detta är något som har 

fått lite utrymme bland forskningen. Detta skulle isåfall vara en möjlig strategi som investerare 

kan följa för att potentiellt erhålla en anormal avkastning.  

 

Varje variabel har testats i relativt få tidigare studier och ofta i studier av avknoppningar under 

1980- och 1990-talet på den amerikanska marknaden. Särskilt huruvida förekomsten av uppköp 

har en inverkan på dessa företagens anormala avkastning. Vidare bidrar studien empiriskt till att 

visa att variabeln New Economy uppvisar ett positivt samband med anormal avkastning, vilket 
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har påvisats i tidigare studier kring börsintroduktioner. Detta möjliggör för vidare studier att 

undersöka huruvida resultatet är generaliserbart.  

 

Lämpligheten i att generalisera studiens resultat om att det råder en anormal avkastning bör 

också belysas. Visserligen är resultatet i studien i linje med flera tidigare publicerade artiklar om 

anormal avkastning bland avknoppningar och dess moderbolag (Cusatis, Miles & Woolridge, 

1993;  McConnell, Sibley & Xu, 2015). Å andra sidan är studiens urval begränsat med 

sammanlagt 91 kombinationer av avknoppningar och moderbolag där majoriteten har genomförts 

på den svenska och norska aktiemarknaden.  

 

Detsamma gäller vid generalisering kring resultatet av studiens regressionsanalys. Detta dels då 

regressionen uppvisade en icke-linjäritet och dels då delar av resultatet stred mot befintliga 

teorier kring avknoppningar. Medan resultatet av variabeln uppköp samt branschtillhörighet var i 

linje med vad teorin sade, gick resultatet av denna studie emot teorierna kring fokusering och 

relativ storlek. Vad gäller skuldsättning rådde det tvetydighet bland teorierna om vad som kan 

förväntas. Därför bör fler studier genomföras innan det kan konstateras huruvida fokusering och 

bolagets relativa storlek av det ursprungliga bolaget har betydelse för avknoppningars 

avkastning.   

 

Avslutningsvis, för att knyta an till studiens inledning och avknoppningen av Electrolux 

Professional, tydliggörs det att det generellt kan vara en lönsam strategi att både investera i 

avknoppningar och dess moderbolag. Att både avknoppningen Electrolux Professional och dess 

moderbolag Electrolux har haft en betydligt högre avkastning än OMXS30 ser inte ut att ha varit 

en tillfällighet utan snarare som en tendens bland avknoppningar. Hade en investerare 

kontinuerligt satsat 50 öre i varje nordisk avknoppning och samtidigt 50 öre i varje moderbolag 

mellan år 2000 och 2017 hade denne i genomsnitt erhållit 1,47 kronor efter två år. Hade 

investeraren dessutom valt att endast investera i bolag med låg skuldsättning och som tidigare 

var en liten del av det ursprungliga bolaget hade en ännu högre avkastning erhållits. Författarna 

vill dock i likhet med bankernas finstilta friskrivning poängtera att historisk avkastning inte är 

någon garanti för framtida avkastning.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Författarna i den här studien har upplevt att urvalet på den nordiska marknaden har varit något 

begränsande för studien. Av den här anledningen rekommenderas att framtida studier som syftar 

till att undersöka förklarande variabler bakom avknoppningars avkastning baserar sin 

undersökning på ett större urval om möjligt, för detta är exempelvis den amerikanska eller 

brittiska aktiemarknaden mer lämplig än den nordiska. Ett förslag till vidare studier vore att 

genomföra en sådan studie och återigen testa branschtillhörighet och uppköp som förklarande 

variabler. Potentiellt hade detta kunnat uppvisa i ett mer signifikant samband än vad denna studie 

påvisade.   

 

Intressant hade också varit att undersöka insiders agerande före, i samband med samt efter 

avknoppningen. Med tanke på att avknoppningen tidigare har varit en del av ett större bolag är 

det möjligt att det har funnits en hög grad av informationsasymmetri kring verksamheten. Detta 

kan innebära att insiders har särskilt stor fördel gentemot utomstående investerare.  

 

Ett motiv till att genomföra avknoppningar är att bolaget upplever sig vara undervärderat då 

delarna av bolaget hade värderats högre var för sig. Om detta är fallet kan detta vara en möjlig 

förklarande variabel till avknoppningars avkastning. Svårigheten med att undersöka detta är dock 

att komma fram till en tillförlitlig metod för att mäta värderingen.  
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Bilaga 3: Ramsey RESET Test 
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Bilaga 5: Normalfördelning 
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