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Sammanfattning 
Titel  Är aktiesplit en hit? – En eventstudie på Stockholmsbörsen om aktiesplitar och 

överavkastning 
 
Kurs Företagsekonomi C- Finansiering  
 
Författare  Elisabeth Forsberg, Robert Hurtig  
 
Handledare Maria Smolander 
 
Syfte Studien har utrett om aktiesplit genomförda på Stockholmsbörsen under åren 2004-2008 

genererat överavkastning och i sådana fall om det har funnits några skillnader i 
överavkastning beroende på företagens storlek. 

 
Teori Den effektiva marknadshypotesen, framförallt i dess semistarka form, har utgjort en 

teoretisk referensram för arbetet. 
 
Metod En kvantitativ deduktiv forskningsansats har tillämpats med eventstudiemetodik som 

grund. Undersökningen behandlar en femårsperiod mellan 2004-2008 där ett urval av 56 
stycken splitar mötte uppsatta kriterier. Dessa delades in i tre undergrupper beroende på 
bolagens kapitalstorlek vid splitgenomförandet. Kursdata för 250 dagar innan spliten och 
250 dagar efter har samlats in för berörda bolag med hänsyn till splitdagen. OMXSPI har 
använts som jämförelseindex.  

 
Resultat Resultatet tillsammans med hypotesprövning visar att överavkastning i samband med 

aktiesplit har påträffats för hela populationen under mätperioden. Ett möjligt samband 
mellan storleken på bolag och omfattningen överavkastning har även upptäckts. Den 
enskilt största överavkastningen uppmättes på splitdagen. 

 
Analys En analys av resultaten pekar på att marknaden uppfattat aktiesplit som en positiv nyhet 

och i linje med tidigare forskning har det funnits överavkastning i tiden runt en aktiesplit. 
Vid uteslutande av en undergrupp som inte klarat hypotestestet kunde sambandet mellan 
företagsstorlek och omfattningen överavkastning till viss del bekräftas som negativt. 

  
Slutsats Investerare har kunnat generera överavkastning i samband med aktiesplit på 

Stockholmsbörsen mellan 2004-2008. Resultatet tyder på ett negativt samband mellan 
företagsstorlek och överavkastning, däremot kan inte sambandet bekräftas tillfullo. 

 
Nyckelord Överavkastning, abnorm avkastning, CAAR, effektiva marknadshypotesen, EMH, 

eventstudie, företagsstorlek, Stockholmsbörsen, OMXSPI 
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Abstract 
Title  Is the stock split a hit? - An event study on the Stockholm Stock Exchange of stock splits 

and positive abnormal return 
 
Course Företagsekonomi C- Finansiering  
 
Author  Elisabeth Forsberg, Robert Hurtig 
 
Mentor Maria Smolander 
 
Purpose The study has investigated whether or not stock splits on the Stockholm Stock Exchange 

during the years 2004-2008 generated positive abnormal return and in such case, has there 
been any difference in the positive abnormal return depending on firm size.	  

 
Theory The efficient market hypothesis, especially in its semi-strong form, has provided a 

theoretical framework for the essay. 
 
Method A quantitative deductive research approach is applied with event study methodology used 

as basis. The study concerns a five-year period 2004-2008, where a selection of 56 splits 
met set criteria. These were divided into three groups depending on their capital size at the 
split date. The price data for 250 days before the split, and 250 days after were collected 
for the companies with regard to split day. The same data was collected for OMXSPI that 
was used as a benchmark. 

 
Results The result together with hypothesis testing shows that positive abnormal return associated 

with stock split has been found in the overall population. A possible correlation between 
the firm size and the extent of positive abnormal returns has also been discovered. The 
single greatest positive abnormal return was measured on the split date. 

 
Analysis An analysis of the results indicates that the market perceived stock split as positive news. 

There has been a positive abnormal return around the time of a stock split in line with 
previous research. The exclusion of a subgroup that failed hypothesis test revealed a partly 
confirmed negative relationship between firm size and the amount of positive abnormal 
returns. 

  
Conclusion Investors have been able to generate positive abnormal returns in association with stock 

split on the Stockholm Stock Exchange from 2004 to 2008. The results suggest a negative 
correlation between firm size and positive abnormal returns, however, the correlation is 
not fully confirmed. 

 
Keyword  Positive abnormal return, abnormal return, CAAR, efficient market hypothesis, EMH, 

event study methodology, firm size, Stockholm Stock Exchange, OMXSPI  
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Definitioner 
Abnorm avkastning, uppkommer när avkastningen skiljer sig mellan aktörer som agerar på samma 
marknad och som möter samma risk. Den abnorma avkastningen kan vara både positiv och negativ. 
 
Överavkastning, innebär en positiv abnorm avkastning. 
 
Kumulativ, en ny företeelse som adderas stegvis till den äldre företeelsen. 
 
CAAR, kumulativt abnorm genomsnittlig avkastning. 
 
Arbitrage, innebär att vinst görs genom att utnyttja obalanser i finansiella instrument på olika 
marknader eller i olika former. Arbitrage existerar då marknader inte fungerar helt effektivt.  
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1. Inledning 
Det inledande kapitalet ger en bakgrund till ämnet och problemet för att sedan utmynna i en 
problemdiskussion och avslutas med undersökningsfrågor, syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
I början av 2013 noterade OMXS den högsta nivån sedan hösten 2007, innan finanskrisen.1 
När börsen stiger och är högt värderad brukar börsnoterade företags aktiekurser att följa 
samma utveckling. En aktiesplit brukar ofta förekomma efter en period med ovanligt höga 
avkastningar. Dessa höga avkastningar har dock inget att göra med spliten eftersom perioden 
påbörjas långt innan någon information angående spliten skulle kunna nått ut till marknaden.2  
 
En aktiesplit innebär att företag justerar aktiekursen till en önskad nivå genom att öka antalet 
aktier i företaget men utan att förändra det totala börsvärdet. För att exemplifiera; Om en tårta 
i utgångsläget är delad i fyra bitar och därefter delas tårtan i åtta delar, vilket representerar en 
split 2:1. Detta innebär att tårtans storlek är den samma men fördelningen av dess värde per 
bit kommer att förändras.3 
 
Motivet bakom en aktiesplit är att företag vill återställa aktiepriset till normala handelsnivåer 
enligt bransch, marknads och företagsspecifika priser efter tiden med ovanligt hög tillväxt.4 
Det här kan bero att företaget vill skapa en spridning i ägarskapet eller för att locka till sig en 
särskild kundkrets som inte är möjligt vid ett högt aktiepris. Speciellt småsparare lockas av 
lägre aktiekurser som följer en aktiesplit.5 En alternativ teori för aktiesplit är att ledningen vill 
sända ut signaler om att en positiv framtid finns i sikte.6 
 
Trots att aktiesplit är ett relativt välutforskat område så är det ett fenomen som vetenskapen 
har svårt att finna förklaring till då det på pappret inte borde innebära mer än en kosmetisk 
förändring.7  

1.2 Problembakgrund  
Överavkastning innebär en positiv abnorm avkastning. Abnorm avkastning uppkommer 
när avkastningen skiljer sig mellan aktörer som agerar på samma marknad och möter 
samma risk. Den abnorma avkastningen kan vara både positiv och negativ.8 
 
Den moderna aktiemarknaden beskrivs bäst som en semistark form av den effektiva 
marknaden. Detta innebär att investerare snabbt svarar på all ny tillgänglig allmän och 
relevant information så att aktiepriserna alltid justeras utifrån informationen. Fenomenet 
aktiesplit är en typ av värderelevant information som räknas till den semistarka formen av 
effektiva marknaden. Det intressanta är huruvida aktiepriset varierar efter en genomförd 
aktiesplit och om det genererar någon abnorm avkastning. Forskare har i tidigare studier 
observerat företag som har blivit utsatta för samma händelser och försökt att utreda 
                                                
1 Tidningarnas Telegrambyrå, Börsen på högsta nivån sedan 2007 
2 Fama, Fisher, Jensen, Roll, 1969, s.2  
3 Lakonishok & Lev,1987, s.914 
4 Ibid, s.913 
5 Easley, O'Hara & Saar, 2001, s.26 
6 Lakonishok & Lev,1987, s.915, 923 
7 Griffin 2010, s. 3 
8 Hamberg, 2004, s. 145 
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marknadens aggregerade svar. Det som har undersöks är bland annat möjligheten att göra 
en överavkastning i samband med aktiesplit.9  
 
Om aktiesplit endast innebär en ytlig förändring skulle det visa sig mycket oväntat om det 
gav verkliga effekter, verkliga effekter som associeras med tillkännagivandet av en 
aktiesplit och dess förekomst. Tillkännagivandet av en aktiesplit påverkar aktieägarnas 
välstånd och många studier har rapporterat samma slutsats.10 Tidigare forskning menar att 
en aktiesplit innehåller information som generellt följs av stora vinster på grund av 
investerarens prestationer. När ett företag tillkännager att de ska genomföra en aktiesplit så 
har möjlighet att göra överavkastning innan genomförandet konstaterats.11 Även om det 
finns många positiva anledningar för ett företag att genomföra en aktiesplit så har det 
visats sig att genomförandet av en aktiesplit är kostsamt för företaget och det är viktigt att 
de ser en framtida förbättring av sina inkomstkällor.12  

1.3 Problemdiskussion 
När ett företag genomför en aktiesplit så förändras inte börsvärdet utan antalet aktier ökar 
och värdet per aktie sjunker.13 Men ändå har de visat sig att investerare kan överträffa 
marknaden genom att skapa överavkastningar i samband med en aktiesplit. Om den 
effektiva marknadshypotesen håller så bör detta inte vara möjligt.14 
 
Det är skillnader mellan graden av marknadseffektivitet som olika länders marknader har. 
En anledning till detta är länders olika form av företagsstyrning. Aktiemarknader i 
anglosaxiska länder har tidigare i historien blivit betraktade som mer effektiva. 
Förklaringen till detta är troligen att deras styrelsesätt bygger framförallt på aktiv handel. 
Fri och aktiv aktiehandel är en förutsättning för marknadseffektivitet men det är också en 
förutsättning för ett fungerande marknadsorienterat styrelsesätt. Beroende på hur landets 
styrelsesätt är utformat så kan graden av marknadseffektivitet variera.15 Därför kan studier 
på den svenska marknaden skilja sig ifrån studier som är genomförda på den amerikanska 
marknaden. Stora delar av den forskning som finns om aktiesplit har genomfört på 
amerikanska marknader med ett fåtal undantag.16 Tidigare forskning har visat att det kan 
förekomma skillnader mellan kapitalstarka företag jämfört med företag med mindre 
kapital som agerar på samma marknad. För att utreda storlekseffekter kan urvalet av 
företag delas in i grupper utefter kapitalstorlek.17 
 
Tidigare studier har visat att tiden vid tillkännagivandet och genomförandet av en 
aktiesplit är intressant, beroende på hur marknaden reagerar på informationen som 
kommer ut och hur snabbt detta absorberas i aktiepriset. Det har visat sig att i tiden innan 
den genomförda spliten har det funnits möjligheter till överavkastning fast informationen 
angående aktiespliten borde utgöra en del av aktiepriset.18  

                                                
9 Hamberg, 2004, s.161-162.  
10 Brennan & Copeland 1988, Barker 1956, 1959, Fama et al 1969, Charest1978 och Choi & Strong 1983 
11 Fama et al 1969, s.2 
12 Brennan & Copeland 1988, s.84 
13 Brennan & Copeland 1988, s.83 
14 Hamberg, 2004, s.163. 
15 Ibid s.157 
16 Brennan & Copeland 1988 Barker 1956, 1959, Fama et al 1969, Charest 1978 och Choi & Strong 1983 
17 Bley 2002, s. 85, 92	  
18 Hamberg, 2004, s.163. 
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1.4 Problemställning 
Presterar företag bättre än marknaden vid genomförande av en aktiesplit på 
Stockholmsbörsen och om så är fallet finns det skillnader i överavkastning beroende på 
företagsstorlek? 

1.5 Undersökningsfrågor  
• Kunde investerare generera överavkastning i samband med aktiesplit på 

Stockholmsbörsen mellan åren 2004-2008?  
• Hur har sambandet sett ut mellan företagsstorlek och överavkastning?  

1.6 Syfte 
Syftet med studien är att utreda om aktiesplit genomförda vid Stockholmsbörsen under åren 
2004-2008 genererar överavkastning och i sådana fall om det finns några skillnader i 
överavkastning beroende på företagens storlek. 

1.7 Avgränsningar 
Aktiesplit är det event som är intressant för undersökningen vilket har medfört att företag 
som har kombinerat aktiesplit tillsammans med inlösen eller liknande åtaganden inte 
kommer att beaktas.  
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2. Teori 
I teorikapitlet kommer centrala teorier för undersökningen att presenteras samt tidigare 
forskning inom ämnet. Avsnitten om teorier och tidigare forskning kommer båda att avslutas 
med kommentarer hur de kopplas till undersökningen.  

2.1 Effektiva marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen (EMH) har en lång historia med spår ifrån början av 1900-
talet i ett arbete av Louis Bacheliers.19 Den moderna forskningen om effektiva 
marknadshypotesen tog fart på 1960-talet efter Mandelson och Samuelsons bidrag. Den 
sistnämnde belyste att priser på marknaden aldrig går att förutse och att förväntningar redan 
finns inkorporerade i kurserna. Priserna reflekterar fullständigt alla förväntningar och 
information som finns att tillgå för alla aktörer på marknaden.20 
 
Eugene Fama definierade 1970 en effektiv marknad som en marknad där priserna alltid fullt 
reflekterar all tillgänglig information. “A market in which prices always "fully reflect" 
available information is called "efficient"”.21 
 
I praktiken innebär den här definitionen av en effektiv marknad att enskilda aktörer inte kan 
göra högre avkastning än marknaden som helhet. Abnorm avkastning skall inte existera på 
grund av informationsfördelar eftersom all tillgänglig information redan finns fullt återspeglat 
i aktiepriset på marknaden. Det betyder för investerare att fundamental analys och teknisk 
analys blir värdelösa. Användning utav historisk information om utdelningar och priser, 
offentlig eller insiderinformation ger ingen fördel om den effektiva marknadshypotesen 
håller. 
 
Enligt Andrei Shleifer finns tre förutsättningar som alla orsakar marknadseffektivitet. Dessa 
är 1) rationalitet, 2) oberoende avvikelser från rationalitet och 3) arbitrage 
 

1. Alla investerare anses vara rationella och när ny information släpps på marknaden 
justerar investerarna på ett rationellt sätt sin uppskattning av aktiepriset. 
 

2. Alla aktörer på marknaden är oftast inte rationella. Men det betyder inte att 
marknaden inte kan vara effektiv. Om de finns ett stort antal irrationellt handlande 
investerare så är chansen stor att deras affärer tar ut varandra om man ser marknaden 
som en helhet. 
 

3. I de fall där irrationella investerare skapar en undervärderad eller övervärderad 
tillgång på marknaden kommer rationella investerare, i jakt på arbitrage, att köpa eller 
sälja aktien beroende på värdering. Priset justeras genom aktörernas handlingar till det 
fundamentala värdet.22 

Om marknaden var fullständigt effektiv skulle arbitrage inte vara möjligt. Därför definierade 
Fama 1970 olika nivåer av effektivitet på marknaden som kännetecknas av vilken sorts 
information aktörer på marknaden har tillgång till.23 Idén om särskiljande och uppdelning av 

                                                
19 Courtault et al. 2000, s.343 
20 Samuelson, 1965, s.41-49 
21 Fama, 1970, s.383 
22 Shliefer, 2000, s.2 
23 Hamberg, 2004, s.157 
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klasser kom ursprungligen från Harry Roberts.24 De olika formerna av effektivitet är 
klassificerade till svag, semistark och stark.  

2.1.1 Svag form av marknadseffektivitet 
Om den svaga formen av effektivitet håller bör det vara omöjligt att på aktiemarknaden göra 
vinster utöver de normala genom att följa trender i historiska priser för en tillgång. Historiska 
priser är den enklaste typen av information en investerare kan få. Simpelheten i 
informationen gör den lätt att tolka och om alla använder informationen innebär det att 
eventuella vinster elimineras.25 Att priset på en aktie förändras slumpmässigt är också känt 
som random walk. En stor del av forskningen som har lett fram till den svaga formen av 
effektivitet kommer från litteratur om random walk.26 De empiriska bevisen för random walk 
är starka och styrker riktigheten i teorin. Det här medför ett kontroversiellt antagande, att 
fundamental analys inte har något värde.27 

2.1.2 Semistark form av marknadseffektivitet 
I den semistarka formen av effektivitet antas priset på tillgångar fullt reflektera all tillgänglig 
offentlig information. Det kan t.ex. handla om tillkännagivande av årsrapporter, 
delårsrapporter, beslut om aktiesplit eller pressmeddelanden.28 Men även 
informationsinnehållet för den svaga effektiviteten. Om den semistarka formen av effektivitet 
gäller betyder det att placerare snabbt reagerar på offentlig information som inkorporeras i 
aktiepriset.29 Studier av den semistarka formen mäter bland annat hur snabbt priset på en 
aktie förändras av en typ av offentlig information. En studie gjord av Fama et al har 
undersökt fenomenet aktiesplit. Resultatet visar att marknaden var effektiv och att aktiepriser 
kvickt regleras efter den nya informationen.30 
 
Som nämnts tidigare tar Hamberg (2004) upp att moderna aktiemarknaden bäst beskrivs som 
semistark. Detta innebär att det framförallt är den semistarka formen av den effektiva 
marknadshypotesen som representerat en central utgångspunkt för studien. 

2.1.3 Stark form av marknadseffektivitet 
Om en marknad kännetecknas av den starka formen av effektivitet bör all tillgänglig 
information, offentligt och så kallad insiderinformation, fullt avspeglas i priset för en tillgång. 
Det betyder att ingen placerare kan prestera abnorm avkastning överhuvudtaget, även om 
denne innehar fördelaktig insiderinformation. All information skall redan vara inkorporerat i 
priset på en tillgång vid alla tillfällen.31 Den starka formen av effektivitet har svaga bevis för 
sin existens och att verkligheten skiljer sig från teorin har bevisats av olika forskare.32 

2.2 Teorier kring genomförandet av aktiesplit 
Det finns ett flertal olika teorier om varför företag genomför en aktiesplit. De mest 
förekommande är signalhypotesen och likviditetshypotesen/handelsintervallhypotesen. Året 
1993 undersökte Baker och Powell av vilka anledningar som företag genomfört aktiesplit. 

                                                
24 Fama, 1970, s.383 
25 Hamberg, 2004, s.158 
26 Fama, 1970, s.388 
27 Fama, 1965, s.59 
28 Fama, 1970, s.404 
29 Hamberg, 2004, s.161 
30 Fama et al, 1969, s.20 
31 Fama, 1970, s.409-410 
32 Ibid, s.410 



 12 

Genom att intervjua chefer på företag som genomfört aktiesplit så fick de fram vad som 
ansågs vara de viktigaste anledningarna till spliten. Det cheferna såg som ett av de viktigaste 
motiven för aktiesplit var ett förbättrat handelsintervall. Det näst högsta motivet för en 
aktiesplit var att förbättra aktielikviditeten, följt av att signalera optimism om framtiden och 
attrahera fler investerare.33 Nedan följer en kort presentation av de mest förekommande 
teorier kring aktiesplit. 

2.2.1 Signalhypotes 
Om ett företag räknas som undervärderat så kan det genomföra en aktiesplit för att öka flödet 
och precisionen av information som når marknaden. Företagets ledare antas att ha stora 
kunskaper om företagets verksamhet och en split ger positiva signaler till marknaden då det 
visar att företagets ledare tror på en stark fortsatt utveckling.34  
 
Brennan och Hughes är två av flera forskare som stödjer teorin om att en aktiesplit är ett sätt 
för företag att få mer uppmärksamhet, det vill säga ”attention getting”. Om företagets ledning 
har positiv information som de vill nå ut med till marknaden kan de genomföra en aktiesplit 
för att fånga uppmärksamheten ifrån aktieanalytiker som då kan rekommendera företaget för 
investerare.35 

2.2.2 Likviditetshypotesen/handelsintervallhypotesen  
Likviditetshypotesen och handelsintervallhypotesen påminner mycket om varandra. Dessa 
teorier menar att genom aktiesplit ökar företagets likviditet då investerare förses med ett 
bättre handelsintervall, attraherar fler investerare och får en vidare distribution av 
aktieandelarna.36 Ett antagande man gör är att investerare föredrar att köpa hela aktieposter 
och vill därför ha priser som gör detta möjligt.37  
 
Signalhypotesen och likviditetshypotes/handelsintervallhypotesen är inte ömsesidigt 
uteslutande utan innehar alla en viktig roll. En företagsledare kan ha önskan att enbart 
förbättra aktiens handelsintervall, men de signaler som denne sänder ut till investerarna är en 
tro på fortsatt stark utveckling för aktien.38 

2.3 Hur teorierna kopplas till studien 
Överavkastning innebär att aktörer förmått överträffa marknaden som helhet, vilket inte ska 
vara möjligt enligt effektiva marknadshypotesen. Det som gör undersökningen intressant är 
trots att forskare enats om att den moderna aktiemarknaden räknas till den semistarka formen 
av den effektiva marknadshypotesen, verkar det som att aktörer har förmått slå marknaden i 
och med en genomförd aktiesplit. Studien har alltså sin utgångpunkt i att aktiemarknaden är 
effektiv i semistark form. För att förklara syftet bakom en aktiesplit så presenteras teorier 
kring detta. Värt att notera är att det inte finns någon teori kring att genomförandet av en 
aktiesplit skulle kunna vara gynnsamt för aktieägarna.  

                                                
33 Baker & Powell, 1993, s.20-21, 26 
34 Szewczyk & Tsetsekos, 1993, s.351, 367 
35 Brennan & Hughes. 1991, s.1668 
36 Copeland 1979, s.115  
37 Baker & Powell, 1993, s. 22 
38 Muscarella & Vetsuypens, s. 4 
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2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Fama et al (1969) 
I artikeln undersöks hur aktiepriset reagerar på information om genomförandet av en 
aktiesplit och möjligheten att göra överavkastning i och med en aktiesplit. Fama et al använde 
sig av en eventstudie och har använt aktiesplit som händelsen av intresse för undersökningen. 
Aktiesplit kommer att vara eventet för att sedan ha en estimeringsperiod på 12 månader innan 
och efter aktiespliten. Den undersökta perioden var ifrån januari 1927 till december 1959 och 
inom denna period så var det 940 aktiesplits som mötte de uppsatta kriterierna.39 
 
Studien kom fram till att aktiesplit förr associerades med substantiell utdelningsökning. 
Bevisen tyder på att marknaden inser detta och använder uttalandet för att omvärdera de 
förväntade inkomsterna för aktieandelar i det aktuella företaget. Därefter indikerar bevisen 
ifrån studien på att informationen angående en split är fullt reflekterade i aktiepriset en månad 
efter aktiespliten men mest troligt direkt efter tillkännagivandet om aktiesplit. Resultatet av 
studien visar på att marknaden är effektiv i den meningen att aktiepriset anpassas snabbt till 
ny tillgängligt information.40 

2.4.2 Bley (2002) 
Undersökningen behandlade avkastningsbeteendet av den våg med 10:1 splits som ägde rum 
på den tyska marknaden under 1994-1996. Att antalet aktiesplit var stort berodde på en 
legalisering (KmfG) som var utformad för att skapa en mer attraktiv tysk aktiemarknad. 
Aktiesplit medför en positiv abnorm avkastning, enligt bland annat signaleringshypotesen, 
men under den 30-dagar långa observeringsperioden så kunde detta inte utläsas.  För att 
undvika storlekseffekter så klassificerade Bley in urvalet av företag i grupper utifrån deras 
kapitalstorlek. Studien har även omfattat huruvida företags handelsvolym och volatilitet 
påverkats. För företag med större kapitalstorlek så fann undersökningen att deras 
handelsvolym minskade efter genomförd aktiesplit. Volatiliteten för båda urvalsgrupperna 
ökade efter spliten, vilket också tidigare forskning har tytt på.41 

2.4.3 Griffin (2010) 
Trots många års forskning verkar det vara svårt att förklara fenomenet aktiesplits verkliga 
innebörd. Att aktiesplit inte skapar ett verkligt värde för företag, att investerare ser det som en 
positiv händelse och att det inte verkar finnas några långsiktiga fördelar med genomförandet 
av en aktiesplit. På pappret så innebär en aktiesplit ett sänkt nominellt värde och ett ökat antal 
aktier, ändå tyckts det finnas möjlighet till abnorm avkastning. 
 
Griffin undersökte den amerikanska marknaden genom en eventstudie där han delat in företag 
efter storlek och testat olika längd på estimeringsfönster. Totalt var det 80 företag som 
uppfyllde de satta kriterierna för att undersöka abnorm avkastning. Resultatet av studien var 
att positiv abnorm avkastning fanns runt perioden vid tillkännagivandet för att senare minska 
och närma sig noll. Resultatet presenterar dessutom att det finns en optimal splitnivå som 
beror på företagens storlek.42 

                                                
39 Fama et al 1969, s. 1, 3 
40 Ibid, s. 20  
41 Bley 2002, s. 85 
42 Griffin, 2010, s. 3, 8  
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2.4.4 Desai och Jain (1997) 
Målet med deras forskning var att undersöka den långsiktiga utvecklingen efter en aktiesplit. 
Till sin undersökning har de valt att använda sig av olika urvalsgrupper baserat på 
företagsstorlek. Detta har gjorts för att undersöka och bekräfta att mindre företag associeras 
med mindre tillgänglig information och därmed högre positiv abnormavkastning. Desai och 
Jain kom fram till att det finns ett negativt samband mellan företagsstorlek och abnorm 
avkastning men även långsiktig abnorm avkastning. Det som skiljer Desai och Jain ifrån 
andra studier är att de påstår att det går att göra över avkastning även efter genomförandet av 
en aktiesplit.43 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning med koppling till denna studie 
Fama et al har lagt grunden för både eventstudie som metod och forskning inom abnorm 
avkastning i samband med aktiesplit. Undersökningen är genomförd på den amerikanska 
marknaden tillskillnad från denna undersökning som riktar in sig på Stockholmsbörsen. Bley 
bekräftade teorin om att aktiesplit för med sig en positiv abnorm avkastning och bygger sin 
studie utefter signaleringshypotesen. Bley delade in företagen i grupper beroende på sin 
kapitalstorlek. I liknelse med Bley har även denna undersökning använt företagens 
kapitalstorlek för att kategorisera dem och undersöka skillnader i abnorm avkastning. Även 
Griffin använde företagens kapitalstorlek men då för att närmare undersöka en optimal 
splitnivå. Desai och Jain undersökte de långsiktiga effekterna av en aktiesplit. För att göra det 
så har de undersökt perioden innan och efter en genomförd aktiesplit. De har bekräftat ett 
negativt samband mellan företagsstorlek och överavkastning, där de mindre företagen 
upplever en högre abnorm avkastning då marknaden har begränsad tillgång på information. 
Det som är avvikande till studier som nämnts innan är att Desai och Jain kommit fram till att 
överavkastning fanns både innan och efter den genomförda spliten och att den är större för 
mindre företag.   

                                                
43 Desai & Jain 1997 s. 412, 431	  
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras det hur undersökningen har genomförts. Valet av metoder har sin 
utgångpunkt ur tidigare forskning för att senare anpassas till studiens syfte. Först 
presenteras forskningsansatsen, data och urval följt av en teoretisk bakgrund till 
eventstudiemetodiken för att avslutas med studiens praktiska tillvägagångssätt. 

3.1 Forskningsansats 

3.1.2 Deduktiv ansats 
Deduktiv teori påvisar det mest förekommande förhållandet mellan teori och empiri inom 
samhällsvetenskapen. Utifrån den kunskap som forskaren besitter inom ämnesområdet och de 
teorier som rör området, så deducerar denne en eller flera hypoteser som kommer att testas 
genom en empirisk granskning. Att deducera en hypotes är ett viktigt moment då den senare 
kommer att översättas till operationella termer, vilket innebär att informationen som samlats 
in måste specificeras så att hypotesen grundas på rätt data.44 
 
Studien har utgått ifrån teorin för att sedan se hur väl de överensstämmer med empirin, vilket 
gör det lämpligt att använda en deduktiv ansats. För att undersöka abnorm avkastning vid 
aktiesplit har eventstudiemetodik använts. Det är en metod som frekvent använts i denna typ 
av studier, aktiesplit räknas som ett event och har motiverat valet av metod. Då en deduktiv 
ansats har legat som grund till uppsatsens utformning så har tidigare kunskap haft betydelse i 
processen vid val av metod samt tolkning av resultat. För att kunna tolka konsekvenser av 
resultaten och hur dessa kommer att påverka synen på de bakomliggande teorierna så har 
tidigare kunskap använts och även kunskap som erhållits under arbetets gång.  

3.1.3 Kvantitativ forskning 
Kvantitativ forskningsmetod har en deduktiv syn på förhållandet mellan teori och metod. 
Metoden innebär insamling av numerisk data, en positiv syn till naturvetenskap och en 
objektiv syn på verkligheten.45 För att arbeta med en kvantitativ metod så krävs det ett relativt 
sett stort och representativt urval. Resultatet för ett noggrant definierat område kan användas 
för att beskriva ett faktiskt förhållande.46 
 
Undersökningen har avsett att utreda möjligheten till positiv abnorm avkastning vid aktiesplit 
genom insamling och tolkning av data. Insamlat material består av numerisk data i form av 
företag som har genomfört aktiesplit och slutkurser för dessa. Urvalet har varit relativt stort 
och området noga definierat genom att företagen måste uppfylla valda kriterier. Baserat på 
det ovannämnda så har en kvantitativ ansats valts. Den kvantitativa och deduktiva ansatsen 
går där med hand i hand för en grundlig undersökning av det aktuella ämnet. Studien har 
använt sig av sekundärdata och det är väsentligt att data kan specificeras till studiens syfte 
vilket kan ses som en svårighet med tillvägagångssättet. De källor som har använts för 
inhämtning av data är etablerade källor och har mycket begränsad möjlighet att inverka på 
data som de presenterar, vilket ses som positivt för studien.  

                                                
44 Bryman & Bell, 2003, s.23, 588. 
45 Ibid, s.40, 592. 
46 Lindblad 1998, s. 25	  
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3.2 Data och urval 
Studien har undersökt möjligheten till överavkastning i och med en aktiesplit på 
Stockholmbörsen inom perioden 2004-2008. De valda undersökningsåren omfattar en cykel 
av både en ökning och en minskning i antal genomförda split. Information angående 
splitdatum är hämtade ifrån Nasdaqomxtrader och även information om vilka företag som har 
genomfört aktiesplit. Data som använts vid beräkning av företagens kapitalstorlek är hämtat 
ifrån deras årsredovisningar. EcoWin databas har använts för att inhämta information om 
slutkurser för index samt slutkurser för bolagens aktier.  
 
Studien har använt OMXSPI, även känt som Stockholm all-share, som jämförelseindex vid 
beräkningar av avkastning. Det är ett prisindex som innefattar samtliga aktier noterade på 
Stockholmsbörsen. Det är marknadsvägt vilket innebär att varje enskild aktie påverkar index i 
samma utsträckning som dess del av det totala börsvärdet.47 Valet av index grundas på att 
studien inte har haft företag som verkat inom samma bransch och att deras storlek har 
varierat. OMXSPI innefattar alla noterade företag på Stockholmsbörsen och är dessutom 
marknadsvägt vilket passat undersökningen då urvalet av företag delats in i undergrupper 
beroende på kapitalstorlek. 
 
För de fem år som representerat den valda tidsperioden var det 94 aktiesplit som genomfördes 
av företag som var registrerade på Stockholmsbörsen.48 Studien har avsett att mäta företagens 
slutkurser ett år innan aktiespliten genomförts och sedan ett år efter. I genomsnitt är det 250 
handelsdagar på Stockholmsbörsen under ett år och det är detta som har representerat ett år i 
undersökningen.49 Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av ett års 
intervall innan och efter händelsen. En nackdel kan vara att estimeringsfönstret blir för litet 
och att faktorer som kan påverka resultatet utelämnas. McNichols och Dravid använde både 
ett och två år innan och efter aktiespliten, men på grund av ett större bortfall så valde de att 
använda sig av ett år i undersökningen då det inte var en signifikant skillnad mellan att 
använda de olika perioderna.50 

3.3 Teoretisk bakgrund till eventstudiemetodik 
Eventstudie är en metod som grundas på rationellt beteende och att marknaden är effektiv, 
vilket innebär att effekten av en specifik händelse som undersöks kommer att reflekteras 
omedelbart i tillgångens pris.51 En eventstudie kan ta form på olika sätt men det finns sju 
grundsteg som kan följas i utvecklandet av en eventstudie, nedan presenteras de sju stegen:  

1. Definition av händelsen, att identifiera det event som är intressant tillsammans med 
perioden runt eventet, det vill säga eventfönstret. I praktiken är det vanligt att utöka 
eventfönstret genom att förlänga perioden innan och efter händelsen.52 
 

2. Val av kriterier, efter att ha identifierat händelsen av intresse så var nästa steg att 
specificera de kriterier som företag måste ha uppfyllt för att bli inkluderade i studien. 
I valet av kriterier är det viktigt att vara medveten om att det kan uppstå snedvridning 
i urvalet.53 

                                                
47 Index något att jämföra med- aktiespararna 
48 Presenteras i uppsatsens bilaga  
49 Fama et al 1969, s. 3 
50 McNichols & Dravid, s. 862 
51 Campbell, Lo & MacKinlay, 1997, s.150-151 
52 Campbell et al 1997, s.151 
53 Ibid, s.151 
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3. Normal och abnorm avkastning, genom att beräkna den abnorma avkastningen så 
kan ett events påverkan på en akties pris uppskattas. Abnorm avkastning kan 
beskrivas som avkastningen som görs inom eventfönstret minus den normala 
avkastningen inom eventfönstret. Definitionen av normalavkastning är den 
avkastning som skulle vara möjlig om inte händelsen skulle ha inträffat.54 
 

𝜖!"∗ = 𝑅!" − 𝐸 𝑅!" 𝑋!  
Formel 1. Abnorm avkastning55 

 
 𝜖!"∗ , 𝑅!" och 𝐸 𝑅!"  representerar den abnorm avkastning, nuvarande avkastning och 
den normala avkastningen för tidsperioden, t. 𝑋! uppvisar villkoret av information 
som utgör normalavkastningen. Normalavkastningen kan bestämmas genom två olika 
metoder, ”constant-mean-return model”  och marknadsmodellen. Marknadsmodellen 
förutsätter en stabil linjär relation mellan marknadens avkastning och aktiens 
avkastning.56  
 

𝑅!" = 𝛼! + 𝛽!𝑅!" + 𝜖!" 
Formel 2. Marknadsmodellen57  

 
Campbell et al tar upp två metoder för att beräkna abnorm avkastning, 
marknadsmodellen och ”constant-mean-return model”.58 Weston et al kompletterar 
dessa med en ytterligare modell, den justerade marknadsmodellen. Modellerna 
brukar ge liknade resultat där den justerade marknadsmodellen är den enklaste av 
modellerna. Ett företags förutspådda avkastning för en dag motsvarar avkastning för 
marknadsindex den valda dagen. Det ger:59 

 
𝑅!" = 𝑅!"  

Formel 3. Justerade marknadsmodellen60 
 

𝛽!, mäter risken som företag j möter på marknaden och 𝛼!  , mäter den genomsnittliga 
avkastningen över perioden som inte förklaras av marknaden.  
Den justerade marknadsmodellen kan ses som en approximation av 
marknadsmodellen där alla företag antas ha 𝛼! = 0 och 𝛽! = 1. För att 𝛼! oftast är 
litet och att det genomsnittliga 𝛽! för företag på marknaden är 1, betyder det att 
approximationen vanligtvis genererar resultat av acceptabel nivå.61 
 

4. Estimatperiod, Under den här perioden som kallas estimeringsfönster skattas 
parametrar till marknadens normalpresterande modell. För att undvika att 
parametrarna för modellen blir påverkade av händelsen brukar en period innan själva 
eventet användas som estimeringsfönster.  
 

                                                
54 Ibid, s.151 
55 Ibid, s.151 
56 Ibid, s.151 
57 Campbell et al 1997, s.155 
58 Ibid, s.151 
59 Weston, Mitchell & Mulherin, 2004,s.152- 153 
60 Ibid, s.153 
61 Ibid, s.153	  
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5. Undersökningsperiod, när valet av marknadens normalpresterande modell är gjord 
och estimerad utifrån satta variabler så kan abnorm avkastning beräknas. Hur 
nollhypotesen utformas tillsammans med vilka tekniker som används för att 
bestämma enskilda företags abnorma avkastning är båda viktiga moment. Ett 
påstående eller ett antagande om en population ses som en hypotes. Ett hypotestest 
används för att bekräfta validiteten hos de gjorda antagandena om en population.62 
Lind et al presenterar en femstegsmodell för att utforma ett hypotestest. 
 

• Utforma en nollhypotes och en alternativhypotes 
• Bestäm nivå av signifikans för testet. Signifikansnivån visar sannolikheten för 

att förkasta nollhypotesen även fast den är sann, 𝛼 
• Välj och definiera teststatistiken, förklara hur det kommer att användas 
• Formulera beslutsregeln utifrån punkterna ovan, under vilka förhållanden som 

nollhypotesen kommer att ratas eller inte ratas 
• Att ta beslut om att förkasta eller ej förkasta nollhypotesen baserat på 

information som urvalet gett63 
 

6. Empiriska resultat, i detta steg ska resultatet presenteras. Det är viktigt att beakta 
hur enskilda företag påverkar undersökningen om urvalet är litet. 
 

7. Tolkning och konklusion, i detta steg så tolkas resultaten och tar även upp möjlighet 
till vidare analys för konkurrerande förklaring till resultatet.64 

3.4 Eventstudiens utformning för denna undersökning 
Till den här undersökningen har de ovanstående punkterna utgjort en grund för hur 
eventstudien har utformats. 
 

1. Definition av händelsen, händelsen av intresse är aktiesplit på Stockholmsbörsen 
som genomförts under 2004-2008. 
 

2. Val av kriterier, företagen som genomfört en aktiesplit under perioden 2004-2008 på 
Stockholmsbörsen måste ha uppfyllt kriteriet att ha tillgänglig information om 
slutkurser 250 handelsdagar innan och efter den genomförda spliten. Även 
information om genomförandedagen måste finnas tillgängligt. Enbart företag som 
genomfört en aktiesplit utan kombination av andra åtgärder har tagits med i studien. 
 

3. Normal och abnorm avkastning, vid beräkning av den abnorma avkastningen har 
den justerade marknadsmodellen använts med utgångspunkt från marknadsmodellen. 
Det innebär att den normala avkastningen blir densamma som avkastningen för 
marknadsindex. Beräkningar för faktisk avkastning och normalavkastning har sett ut 
som följande: 
 
 
 
 
 

                                                
62Lind,	  Marchal,	  Wathen,	  2012, s. 334, 335 och s362  
63 Ibid, s. 335-340 
64 Campbell et al 1997, s.152	  



 19 

Faktisk avkastning (𝑅!") som tidigare har benämnts som actual return. Där 𝑅!" är 
aktieavkastning i för dag t. 
 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  (𝑅!")     =
𝑆𝑙𝑢𝑡𝑘𝑢𝑟𝑠   𝑡 − 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑘𝑢𝑟𝑠(𝑡 − 1)

𝑆𝑙𝑢𝑡𝑘𝑢𝑟𝑠(𝑡 − 1)  

Formel 4. Egen bearbetning 

 
Där slutkurs (t) är aktiens slutkurs dag t och slutkurs (t - 1) är aktiens slutkurs dagen 
innan. 
 
 
Normalavkastning (𝑅!") där 𝑅!" är marknadsindex avkastning m för dag t. 
 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  (𝑅!")   =
𝑆𝑙𝑢𝑡𝑘𝑢𝑟𝑠   𝑡 − 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑘𝑢𝑟𝑠(𝑡 − 1)

𝑆𝑙𝑢𝑡𝑘𝑢𝑟𝑠(𝑡 − 1)   

Formel 5. Egen bearbetning 
 
Där slutkurs (t) är marknadsindex slutkurs dag t och slutkurs (t - 1) är marknadsindex 
slutkurs dagen innan. 
 
Vid beräkning av den abnorma avkastningen dras normalavkastningen från den 
faktiska avkastningen. Resultatet blir den abnorma avkastningen per dag skapad av 
eventet där 𝐴𝑅!" är den abnorma avkastningen i för dag t. 

 
Abnorm avkastning (𝐴𝑅!") = Faktisk avkastning (𝑅!") - Normalavkastning (𝑅!") 

Formel 6. Egen bearbetning 
 

Ovan nämnda beräkningar har gjorts för alla tillgångar. Dessa abnorma avkastningar 
behöver sedan summeras över tid och över tillgångar för att skapa en helhetsbild av 
det undersökta eventet. Först över tillgångar och sedan över tid.65 
 
För att summera över tillgångar beräknas genomsnittlig abnorm avkastning (Average 
Abnormal Return) per dag för samtliga tillgångar. Genom en summering av alla 
abnorma avkastningar per dag delat på antalet tillgångar enligt följande. Där 𝐴𝐴𝑅! är 
genomsnittlig abnorm avkastning för alla tillgångar vid dag t. 
 

𝐴𝐴𝑅! =
1
𝑁 𝐴𝑅!"

!

!!!

 

Formel 7. Egen bearbetning66  
 

Summering över tid görs därefter genom beräkning av kumulativ genomsnittlig 
abnorm avkastning (Cumulative Average Abnormal Return) genom att alla 𝐴𝐴𝑅! 
summeras över önskad tidsperiod enligt följande. 
 

                                                
65 Campbell et al 1997, s.160 
66 Med utgångspunkt ifrån Campbell et al sid 161 med modifikation 
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𝐶𝐴𝐴𝑅! =    𝐴𝐴𝑅!

!!!

!!!

 

Formel 8. Egen bearbetning för total tidsperiod67  
 
CAAR beräknas för den totala tidsperiod t-1 till t+1, tiden innan genomförandedagen 
t-1 till 0 och tiden efter genomförandedagen 0 till t+1. Detta både för den totala 
populationen och för storleksindelningen Small, Mid och Large. 
 

4. Estimatperiod, i denna undersökning har 250 handeldagar innan och efter 
genomförandedagen att utgjort estimeringsfönstret. 0, har representerat 
genomförandedagen för aktiesplit, t-1 de 250 dagar innan och t+1 de 250 dagar efter 
genomförandet.  

 

 
Bild 1. Egen bearbetning av undersökningens estimeringsfönster  
 

5. Undersökningsperiod, för att testa statistiken har ett t-test genomförts. Valet att 
använda ett t-test grundar sig på att studien ämnat undersöka sambandet mellan 
aktiesplit och positiv abnormavkastning, att båda fallen antas ha en normalfördelning 
och standardavvikelsen är okänd. Det hypotetiska medelvärdet för populationen 
antogs vara lika med noll, då utgångpunkten är att det inte går att göra 
överavkastning. Hypotestest var ett så kallat ”en svans test” då studien enbart 
undersökt överavkastning. Den valda signifikansnivån är 0,05, vilket innebär att det 
finns 5 % risk att nollhypotesen förkastas trots att det är sann. Hypoteserna har 
utformats som följande: 
 

𝐻! = 𝐹ö𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟  𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  ö𝑣𝑒𝑟𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
𝐻! = 𝐹ö𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟  ö𝑣𝑒𝑟𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

 
Hypotestestet har delats upp i tre delar för att testa olika perioder. Det har blivit ett 
hypotestest för den totala perioden om 250 dagar innan och efter spliten, följt av 
separata hypotestest för perioderna innan och efter. Det sammanlagt har det blivit tolv 
hypotestest för alla kategorier.  
  

                                                
67 Med utgångpunkt ifrån Campbell et al sid 161 med modifikation	  
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Formeln för t-test har sett ut som följande: 

𝑡 =
𝑋 −   𝜇
𝑠

𝑛
 

Formel 9. T-test68 
Där: 
𝑋, är urvalets medelvärde 
𝜇, det hypotetiska medelvärdet för populationen 
𝑠,  är urvalets standardavvikelse  
𝑛,  är antalet observationer i urvalet  
 
Frihetsgraderna för testet har beräknats genom n-1, där n är lika med antal företag i 
respektive population. Detta har gett 55 frihetsgrader för den totala populationen. 
Enligt den utformade beslutsregeln förkastas 𝐻! och 𝐻! accepteras om värdet är större 
än 1,673 som är det kritiska värdet för den totala populationen. Samma princip har 
tillämpats för alla kategorier och test. 
 
Formeln för t-test har anpassats för studien enligt följande: 
 

𝑡 =
𝐶𝐴𝐴𝑅 − 𝜇
𝛼

𝑛
 

Formel 10. Egen bearbetning 
 

CAAR, är den kumulativt genomsnittlig abnorm avkastningen för i antal företag 
𝑛, kvadratroten ur antal dagar 
𝛼, standardavvikelsen 
 

6-7. Empiriska resultat, analys/tolkning och konklusion presenteras senare under 
respektive avsnitt. 

3.5 Storlekseffekter 
För att undersöka storlekseffekter har studien att delat upp urvalet av företag i grupper 
grundat på deras kapitalstorlek. Kapitalstorlek har beräknats för dagen efter genomförd split 
genom att aktuell börskurs multiplicerats med antal aktier. Indelningen har baserats på 
NasdaqOMX storlekslistor och delats upp efter följande kapitalstorlek.69 
 

• Large: bolag med ett börsvärde över 1 miljard euro  
• Mid: bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner - 1 miljard euro 
• Small: bolag med ett börsvärde mindre än 150 miljoner euro 

3.6 Bortfall  
Av de 94 aktiesplit som genomfördes under perioden 2004-2008 så var det 38st som föll bort 
på grund av att de inte uppfyllde kriterierna. Vilket gav totalt 56st aktiesplits som mötte de 
valda kriterierna.  

                                                
68 Lind et al, s. 349  
69 NasdaqOMX Nordic  
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3.7 Metodkritik 
Det valda tillvägagångssättet för att räkna ut abnorm avkastning kan ha sina brister. Då 
studien har använt sig av en förenklad modell skulle en avancerad beräkningsmodell kunna 
ge mer precisa resultat av högre reliabilitet. Eventstudiemetodiken är inte utan brister. Den 
viktigaste kritiken att vara medveten om är om undersökning verkligen har mätt 
överavkastning som endast är associerad med aktiespliten eller om andra händelser i tiden 
eller runt företagen har kunnat påverka resultaten positivt eller negativt. Att den svenska 
marknaden skulle reagera annorlunda än andra marknader finns inga övertygande bevis för, 
något som kan ifrågasätta studiens relevans. En begränsning i urvalet genom valda kriterier 
kan ge en viss snedvridning av resultatet och bör beaktas. Uppsatsens definition av 
företagsstorlek kan innebära vissa begränsningar då det troligen skulle påverka resultatet 
olika om exempelvis företags likviditet eller lönsamhet studerades som ett mått på 
företagsstorlek. 
 
Peterson (1989) har tagit upp vikten att mäta och precisera rätt event. Detta tycks enkelt men 
svårigheten är att precisera den tidpunkt då informationen når ut till marknaden vilket ska 
representera eventet, är det när företagen går ut med informationen, när investerare har tagit 
del av informationen, när aktieanalytiker går ut med rekommendationer eller genomförandet 
av det åtagande som företaget har presenterat information angående.70 Studien har utgått ifrån 
genomförandedagen men annan forskning har använt sig av annonseringsdagen. För att inte 
missa eventuella effekter vid annonseringsdagen så har en relativt lång estimeringsperiod 
använts och då troligen absorberat händelsen av intresse. 
 

3.8 Validitet  
Validitet innebär att det som avses att mäta är det som verkligen mäts. Bedömningen av 
validitet utgår ifrån de slutsatser som man har kommit fram till vid undersökningen och om 
dessa är sammanlänkade eller inte. Mätningsvaliditet påvisar utsträckningen på hur ett mått 
på ett begrepp representerar en verklig bild av det begreppet.71 
 
Erkända teorier och modeller har använts i studien vilket har bidragit positivt till uppsatsens 
validitet. Viktiga komponenter i uppsatsen är längden på eventfönster och 
estimeringsperioden. Genom att använda samma längd på eventfönster och estimeringsperiod 
som tidigare studier så stärks validiteten. Studien har avsett att mäta överavkastning skapad 
av aktiesplit, men det går inte helt att utesluta att andra faktorer skulle kunnat inverka på 
företagens utveckling. Att en förenklad beräkningsmodell har använts kan ha haft en negativ 
inverkan på validiteten då resultatet kan ha påverkats. 

3.9 Reliabilitet  
Reliabilitet påvisar hur väl ett mått på ett begrepp är tillförlitligt och stabilt. Med detta menas 
att om reliabiliteten är hög så kommer undersökningens resultat att bli detsamma om den 
skulle genomföras på nytt och då inte påverkats av tillfälliga faktorer.72 
 
Genom att förklara utförligt hur studien har genomförts så blir replikerbarheten högre. Detta 
bidrar till undersökningens resultat skulle bli detsamma om samma metod används under 
samma tidsperiod. 
                                                
70 Peterson 1989, s. 37-56 
71 Bryman & Bell, 2003, s.48-49 
72 Bryman & Bell, 2003, s.48 
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Studien har sin grund i rådata bestående av slutkurser för aktier och index. Informationen har 
hämtats från databasen Ecowin och även från OMXs egna hemsida som är etablerade och 
erkänt säkra källor för den här typen av information. Splitdatum har också hämtats från 
OMXs hemsida. Vilket är stärkande faktorer för studiens reliabilitet och generaliserbarhet. 
Vid beräkning av företagsstorlek har bolagens egna årsredovisningar varit källa för inhämtad 
information. Bolagen är enligt lag skyldiga att ha korrekta årsredovisningar vilket bör minska 
risken för eventuella fel.  
 
Uträkningar som gjorts i studien är beräknade i Excel med stor noggrannhet i införandet av 
data och i beräkningarna för att undvika misstag i processen. Ett av urvalets kriterier var att 
bolag inte får ha gjort en aktiesplit med inlösen. Kriteriet har valts för att plocka bort företag 
med andra intentioner än en ren split, som användning av aktiesplit för att ge utdelning. 
Något som kan anses positivt för studiens tillförlitlighet och stärkande för reliabiliteten. 
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4. Resultat 
I denna del presenteras resultatet av studien. Först uppvisas empirin för hela populationen 
och sedan utefter storleksuppdelning. Hypotesprövning är utförd för att bekräfta om 
resultaten är statistisk säkerställda eller inte. Resultaten utgör grunden för analys och 
slutsats som presenteras i senare avsnitt. 
 
Nedan presenterats en sammanställning av hur urvalets fördelning har sett ut.  
Population Antal företag 
Total 56st 
Small 9st 
Mid 23st 
Large 24st 
Källa: Egen bearbetning, fördelning av företag inom varje kategori 

4.1 CAAR Total 

 
Bild 1. Egen bearbetning Total CAAR, -250 till 250 dagar t-1 till t+1. 
 
Framställningen ovan visar att CAAR för den totala populationen har stadigt ökat under hela 
mätperioden. En kraftigare ökning har ägt rum före genomförandedagen än efter. För hela 
perioden uppmättes en kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning med ett värde av ungefär 
31 %, vilket betyder att aktierna i urvalet sammantaget har presterat en överavkastning på 
grund av aktiespliten.  
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Bild. 2 ovan visar CAAR för den totala populationen ett år före genomförandedagen. En 
stadigt stigande CAAR uppvisas för hela perioden med en toppnotering mot slutet om strax 
över 20 %.  
Bild. 3 visar CAAR för den totala populationen ett år efter genomförandedagen. En ökning av 
CAAR uppvisas under perioden på ca 8 %. 
 
Tydligt uppvisas en högre överavkastning för året innan split än året efter. Hypotestestet 
bekräftar att nollhypotesen förkastas och resultaten är statistiskt tillfredställande med 95 % 
säkerhet. En överavkastning har skett i samband med aktiespliten för den totala populationen 
innan spliten, efter spliten och för hela perioden. 
 
Population Kritiska Värden t-värden Signifikant 

överavkastning 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕!𝟏 1,673 5,8837 Ja 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕!𝟏,𝒕!𝟏 1,673 4,9458 Ja 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕!𝟏 1,673 2,0723 Ja 

Källa: Egen bearbetning  
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4.2 CAAR Small 

 
Bild 4. Egen bearbetning Small CAAR, -250 till 250 dagar t-1 till t+1 
 
Bilden presenterar den del av populationen som räknas till Small. Det kan konstateras att 
perioden till en början kännetecknas av en stigning fram tills genomförandedagen för att 
sedan har en ostabil utveckling. En slutgiltig CAAR uppvisas för perioden om nära 12 %. 
 

 
Bild 5. presenterar ett år innan genomförandet av aktiesplit. Det som kan utläsas är först en 
stigning som följs av ett fall precis innan dagen för genomförandet. CAAR för hela perioden 
var ungefär 11 %.  
Bild 6. visar utvecklingen för gruppen Small efter dag 0 och ett år framåt. Utvecklingen är 
ostabil och slutar svagt negativ för perioden.  
 
Efter ett hypotestest av resultatet bekräftas att nollhypotesen inte kan förkastas och med 95 % 
säkerhet har det inte skett en överavkastning för storleksindelningen Small. Varken före 
splitdagen, efter splitdagen eller för hela perioden. 
 
 
Population Kritiska Värden t-värden Signifikant 

överavkastning 
𝑺𝒎𝒂𝒍𝒍𝒕!𝟏 1,860 1,1227 Nej 

𝑺𝒎𝒂𝒍𝒍𝒕!𝟏,𝒕!𝟏 1,860 0,7059 Nej 
𝑺𝒎𝒂𝒍𝒍𝒕!𝟏 1,860 0,0592 Nej 

Källa: Egen bearbetning 
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4.3 CAAR Mid 

 
Bild 7. Egen bearbetning Mid CAAR, -250 till 250 dagar t-1 till t+1 
 
Bild 7. beskriver hela perioden om ett år innan och ett år efter genomförandedagen för Mid. I 
perioden innan dag 0 så var utvecklingen starkt positiv. Efter genomförandet så är 
utvecklingen relativt stabil med en fortsatt positiv utveckling. I grafen återfinns det största 
uppmätta värdet av CAAR om drygt 43 %. 
 

 
 
Bild 8. visar utvecklingen i CAAR för Mid ett år innan genomförandet. Utvecklingen är 
sammantaget strakt positiv under hela perioden och slutar på 26 %.  
Bild 9. presenterar året efter genomförandedagen. Utvecklingen är stabil med få toppar och 
dalar. Lutningen för CAAR Mid är svagt positiv med en total ökning av 12 %. 
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En högre överavkastning syns innan spliten än efter spliten. Undergruppen Mid innehar även 
störst överavkastning av alla kategorier. Ett hypotestest verifierar att en överavkastning har 
ägt rum under alla tre tidsperioder genom att nollhypotesen förkastas. Detta med en 
tillförlitlighet på 95 %. 
 
Population Kritiska Värden t-värden Signifikant 

överavkastning 
𝑴𝒊𝒅𝒕!𝟏 1,717 4,5990 Ja 

𝑴𝒊𝒅𝒕!𝟏,𝒕!𝟏 1,717 4,2250 Ja 
𝑴𝒊𝒅𝒕!𝟏 1,717 1,9976 Ja 

Källa: Egen bearbetning 

4.4 CAAR Large 

 
Bild 10. Egen bearbetning Large CAAR, -250 till 250 dagar t-1 till t+1 
 
Bild 10. visar att CAAR för Large har utvecklats starkt under hela perioden. Utvecklingen är 
positiv både innan och efter splitdagen men med olika lutning. En CAAR om 27,5 % 
uppmättes för hela perioden.  
 

 
 
Bild 11. presenterar utvecklingen innan dag 0 för Large. Utveckling är stabilt positiv förutom 
dagarna precis innan genomförandedagen som visar ett lättare fall i CAAR. 
Bild 12. presenteras grafen för CAAR ett år efter genomförandet av aktiesplit för Large. 
Utvecklingen är positiv och ökar med 8 % under perioden.  
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I kategorin Large har en större överavkastning skett innan splitdagen än efter. Efter ett 
hypotestest är det fastställt att en överavkastning har ägt rum före splitdagen och för hela 
perioden sammantaget genom att nollhypotesen förkastas och H1 antas gälla. För året efter 
splitdagen antas nollhypotesen gälla och där har en överavkastning inte blivit bekräftad. 
Hypoteserna är säkerställda till 95 %. 
 
Population Kritiska Värden t-värden Signifikant 

överavkastning 
𝑳𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕!𝟏 1,714 3,7516 Ja 

𝑳𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕!𝟏,𝒕!𝟏 1,714 3,4444 Ja 
𝑳𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕!𝟏 1,714 1,4554 Nej 

Källa: Egen bearbetning 

4.5 CAAR Översikt 

 
Bild 13. Egen bearbetning, en översikt över alla CAAR 
 
I bilden ovan visas en sammanställning av CAAR för alla kategorier. En högre 
överavkastningar kan genomgående utläsas före splitdagen än efter. Vid dagen för spliten 
finns en större överavkastning än någon annan dag under mätperioden.  
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Resultaten har bekräftats genom en hypotesprövning och är statistisk säkerställda på 95 % 
nivån. En överavkastning kunde inte bevisas för kategorin Small och inte heller för året efter 
splitdagen i kategorin Large vilket beskrivs i översiktstabellen nedan. 
 
Population Kritiska Värden t-värden Signifikant 

överavkastning 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕!𝟏 1,673 5,8837 Ja 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕!𝟏,𝒕!𝟏 1,673 4,9458 Ja 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒕!𝟏 1,673 2,0723 Ja 
𝑺𝒎𝒂𝒍𝒍𝒕!𝟏 1,860 1,1227 Nej 

𝑺𝒎𝒂𝒍𝒍𝒕!𝟏,𝒕!𝟏 1,860 0,7059 Nej 
𝑺𝒎𝒂𝒍𝒍𝒕!𝟏 1,860 0,0592 Nej 
𝑴𝒊𝒅𝒕!𝟏 1,717 4,5990 Ja 

𝑴𝒊𝒅𝒕!𝟏,𝒕!𝟏 1,717 4,2250 Ja 
𝑴𝒊𝒅𝒕!𝟏 1,717 1,9976 Ja 
𝑳𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕!𝟏 1,714 3,7516 Ja 

𝑳𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕!𝟏,𝒕!𝟏 1,714 3,4444 Ja 
𝑳𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕!𝟏 1,714 1,4554 Nej 

Källa: Egen bearbetning 

4.6 Splitdagen 

 
Bild 14. Egen bearbetning, abnorm avkastning 5 dagar innan och efter splitdagen. 
 
Grafen visar abnorm avkastning omkring splitdagen, dag 0, för hela populationen. Två dagar 
innan spliten syns en överavkastning på 0.7 % och dagen efter spliten skedde en 
överavkastning på 0.86 %. Den största enskilda abnorma avkastningen skedde på splitdagen 
där en överavkastning om drygt 2.3 % uppmättes. 
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5. Analys 
I avsnittet analys presenteras resultaten i relation till tidigare studier och teorier. Även egna 
reflektioner behandlas under analys.  
 
I tidigare forskning har bland andra Fama et al (1969), Brennan och Copeland (1988), Griffin 
(2010) funnit överavkastning i perioden innan genomförandet av aktiesplit. Även denna 
eventstudie har med statistisk säkerhet kommit fram till samma resultat. En positiv kumulativ 
genomsnittlig abnorm avkastning om drygt 20 % utmättes för hela populationen. Det är dock 
mindre än vad Fama et al kom fram till. Det betyder att de studerade aktierna under perioden 
sammantaget har presterat bättre än om spliten inte skulle ha ägt rum. Eftersom de förenklade 
uträkningsmetoderna inneburit en jämförelse med marknadsindex betyder det även att de 
undersökta aktierna presterat en högre avkastning än marknaden som helhet under perioden. 
För placerare innebär den uppmätta överavkastningen en tänkvärd investeringsmöjlighet om 
det finns information angående framtida aktiesplitar att tillgå. 
 
Under året efter spliten har undersökningen funnit en positiv CAAR på drygt 8 % för den 
totala populationen. Även det här resultatet är statistisk tillfredsställande. Detta i likhet med 
en tidigare studie av Desai och Jain (1997) som fann positiv överavkastning i tiden efter 
spliten. Dock har det här resultatet inte samma vida stöd ifrån tidigare studier som för året 
innan splitdagen. Bland annat talar resultatet från Lakonishok och Lev (1987) emot. 
 
En positiv överavkastning för den totala populationen innan och efter splitdagen visar att 
aktiesplit ses som en positiv nyhet av marknaden. Överprestationen under mätperioden kan 
vara ett tecken på att signaleringshypotesen existerar och att en aktiesplit används som ett 
verktyg för företagsledare att sända ut information om en fortsatt stark utveckling. Att en 
aktiesplit innebär en positiv nyhet för marknaden är dock inte tillräckligt för att kunna 
verifiera signaleringshypotesen på den svenska marknaden. Under 2008 var det ett flertal 
företag som kombinerat aktiesplit tillsammans med inlösen, vilket bidragit till ett bortfall 
under framför allt den perioden. Inlösen i samband med en aktiesplit kan ses som en form av 
utdelning till aktieägarna. Att genomföra en aktiesplit med avsikt att ge en utdelning till 
aktieägarna går emot likviditetshypotesen och till viss del signaleringshypotesen.   
 
Värt att notera är skillnaden i CAAR för perioden före och efter spliten. Efter spliten är 
CAAR för den totala populationen mer än hälften så litet som innan. Det tyder på att 
marknaden har absorberat en del av den informationsbärande nyheten om spliten och 
inkorporerat de i aktiepriset, men inte fullt ut eftersom ökningen fortgår efter att själva spliten 
ägt rum. Det här kan vara ett tecken på en viss tröghet för den svenska marknaden att 
absorbera information. Att urskilja varför den svenska marknaden har reagerat på det här 
sättet är svårt att fastställa. Trögheten kan ha varit en effekt av marknadsimperfektioner som 
undersökningen inte beaktat. Om mönstret upprepar sig och kan bekräftas närmare kan det 
här utnyttjas av flera aktörer på marknaden för att skapa vinst. Om tillräckligt många aktörer 
får kännedom om de möjliga vinsterna och sedan utnyttjar de skulle dessa minska för att 
sedan försvinna som en slags justering av defekter i marknadensystemet av dess aktörer. Men 
resultaten är inte tillräckligt övertygande för att hävda att den effektiva marknadshypotesen 
skulle fallera i sin semistarka form. Det bör finnas en medvetenhet runt de förenklade 
uträkningsmetoderna använda i studien som kan bidra med felmarginaler trots 
hypotesprövning av resultaten. 
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En intressant händelse som noterades var den höga överavkastningen under splitdagen. 
Resultaten visar att en överavkastning på drygt 2.3 % ägde rum för den totala populationen. 
Det var den enskilt största dagliga överavkastning för hela tvåårsperioden. Ett spännande 
resultat för investerare eftersom splitdag brukar offentliggöras före genomförandet. Vilket 
betyder att handel med aktier som ska genomföra en split kommer generera större avkastning 
än andra på den svenska marknaden. Överavkastning vid splitdagen har även bekräftats i 
tidigare studier av Griffin (2010) och Desai och Jain (1997). Studien har inte utrett den 
bakomliggande anledningen till varför splittade aktier presterat bättre på genomförandedagen 
än andra dagar i året före eller efter spliten. Men en tänkbar teori är att direkt efter genomförd 
split kan marknaden utvärdera och tillgodogöra sig informationen om spliten som inte varit 
möjligt vid annonseringsdagen. Eftersom en av anledningarna till att genomföra en aktiesplit 
är att ta ner aktien till ett mer överkomligt handelsintervall kan även investerares inställning 
till det nya priset bidra till ökade vinster. Detta genom att aktien anses mer attraktiv vid det 
lägre priset vilket attraherar investerare som pressar priset snabbt uppåt. 
 
Resultatet visar tydligt att kategorin Mid konsekvent har presterat högst CAAR både året 
innan splitdagen och året efter. Företag som räknas till klassen Large har följt samma 
utvecklingskurva för överavkastning som den totala populationen samtidigt som gruppen 
Small presterat lägst överavkastning av kategorierna. Desai och Jain (1997) bekräftade att det 
finns ett negativt samband mellan företagsstorlek och omfattningen av överavkastningen. En 
effekt som uppstått genom att information från större företag är mer heltäckande och 
absorberas snabbare av marknaden än information från mindre som har brister. Vilket betyder 
att mindre företag skulle åstadkomma mer överavkastning än större företag. I likhet med 
deras resultat har storleksgruppen Mid presterat bättre än Large. Men i motsättning har 
kategorin Small genererat minst överavkastning. Det bör nämnas att hypotestestet för 
gruppen Large i tidsperioden efter splitdagen inte kunde bevisa någon överavkastning, inte 
heller för gruppen Small under hela mätperioden, året före eller året efter splitdagen. En 
anledning till resultatet kan vara ett snedvridet urval i grupperingen där kategorin Small hade 
nio stycken splitar medan Mid och Large hade 23 respektive 24 stycken. En mer representativ 
fördelning i urvalsgrupperna skulle troligtvis gett en mer rättvis bild av fenomenet. Men det 
kan även bero på att den svenska marknaden betett sig annorlunda än andra marknader. Där 
mindre och större företags information förmedlas till marknaden utan brister medan 
information från mellanstora företag har brister. Det här verkar emellertid högst osannolikt. 
 
Genom insikt i problematiken med resultatet från gruppen Small och med hänsyn till 
resultaten från kategorierna Mid och Large kan ett negativt samband mellan företagsstorlek 
och omfattningen av överavkastningen till viss del bekräftas. Detta i likhet med Desai och 
Jain (1997).  
 
En problematisk aspekt i undersökningen om överavkastning beroende på företagsstorlek är 
att bekräfta resultatet. Är det verkligen överavkastning beroende på storleken av bolagen som 
har mäts? Studien kan inte försäkra om detta stämmer även fast resultatet tytt på det. Att 
företag med olika storlek har presterat olika stor överavkastning är fastställt. Men 
skillnaderna i överavkastningen kan bero på andra faktorer i företagen som inte mätts i 
undersökningen. Det kanske fanns en gemensam nämnare hos alla högpresterande aktier i 
den totala populationen som påverkat resultatet eller rentav slumpen. Dessutom har 
företagsstorlek varit definierad som börsvärde i undersökningen och ett annat angreppssätt, 
kanske i form av lönsamhet eller likviditet, hade gett ett annorlunda utfall. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel sammanlänkas resultat och analys till kortare stycken för att besvara studiens 
frågeställningar. 
 
Det har förekommit en signifikant positiv abnorm genomsnittlig avkastning för den totala 
populationen som genomfört aktiesplit mellan åren 2004-2008 på Stockholmsbörsen. 
Investerare har därför kunnat generera överavkastning i samband med aktiesplit. Vilket tyder 
på att marknaden ansett att nyheten om aktiesplit är positiv. En större överavkastning har 
skett för året innan splitdagen än året efter. Om än något trög anses den effektiva 
marknadshypotesen hålla i sin semistarka form.	  
 
Marknaden har reagerat starkt under genomförandedagen av aktiesplit där en hög 
överavkastning har återfunnits. Något som har stärkt investerares möjlighet att tillskaffa sig 
en positiv abnorm avkastning. 
	  
En skillnad i överavkastning har upptäckts beroende på företagsstorlek. Det är ett negativt 
samband som antyder att mindre företag genererar en högre överavkastning än större företag i 
samband med aktiesplit. Ett resultat som bara till viss del kan bekräftas. 
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7. Avslutande diskussion 
I detta kapitel presenteras en avslutande diskussion som satt de empiriska resultaten i vidare 
kontext. 
 
En aktiesplit innebär bara en kosmetisk förändring, fast ändå visar överavkastning i samband 
med spliten att marknaden uppfattat den som en positiv nyhet. Hur kommer det sig? 
Genomförandet av en aktiesplit sker efter en tids framgång för ett företag där företagsledare 
antingen vill sänka aktiepriset för att aktien ska bli mer likvid eller för att signalera om en 
fortsatt positiv framtid, ibland både och. Den svenska marknadens aktörer verkar ha uppfattat 
nyheten om aktiesplit såsom positiv med förhoppningar om en ljus framtid i företaget. Det 
skulle kunna vara aktörernas uppfattning om framtiden framkallad av nyheten om aktiesplit 
som skapar överavkastningen än själva aktiespliten. En psykologisk effekt på marknaden som 
skulle uppstått när informationen om en split når aktörerna och spliten ses som ett tydligt 
tecken på att köpa aktien. En konstgjord köprekommendation skapad av bolaget i fråga. 
Eftersom genomförandet av en aktiesplit är kostsamt, framförallt för större bolag, finns det 
sannolikt en baktanke att skapa mervärde i bolaget samtidigt som aktien tas ner till ett mer 
gynnsamt handelsintervall. En tid efter spliten när aktörernas förväntningar lagt sig och 
överavkastningen avtar synliggörs om aktiespliten värderades korrekt av marknaden eller om 
den vara övervärderad eller undervärderad på grund av förväntningarna. 
 
Även om värdet som skapas under eventet helt berodde på förväntningar eller om företaget 
faktiskt hade en ljus framtid i sikte så kan investerare utnyttja perioden för att skapa en högre 
avkastning än marknaden som helhet. En tänkbar investeringsstrategi för att minimera 
eventuella förluster utan att gå miste om allt för mycket avkastning skulle innebära att aktien 
handlas vid annonsering av spliten. Försäljningen bör sedan ske tätt efter splitdagen för att 
dra nytta av de ovanligt höga avkastningarna vid genomförandedagen och utelämna den mer 
osäkra perioden med lägre avkastning efter splitdagen.  
	  
Även om genomförandet av en aktiesplit innebar en kostnad för företaget verkar det vara 
något som de i slutänden tjänar på. Egentligen är en aktiesplit bara en kosmetisk förändring, 
det är samma värde men fördelat på fler antal bitar. När det delas upp i fler bitar har det i 
tidigare studier fastställts att antalet aktieägare har ökat. Det innebär för företaget att de får en 
större spridning i sin ägarstam, vilket kan ge mindre rörelse in och ut ur bolaget. Det blir mer 
stabilt när det är fler småägare än ett mindre antal stora ägare.  
 
Det som har konstaterats är att aktiesplit har genererat en överavkastning för investerare på 
stockholmsbörsen. Orsaken måste vara att trots att marknaden ses som semistark och att 
aktiesplit tolkats som en positiv händelse så absorberas inte detta i aktie priset tillräckligt 
snabbt.   



 35 

8. Vidare forskning  
I denna del kommer punkter om vidare forskning att presenteras. Det är ämnen som 
upptäckts under studiens gång och ses som intressanta för vidare forskning.  

 
• Att undersöka företagens motiv bakom aktiesplit på den svenska marknaden och 

jämföra med befintliga teorier.  
• Vilka fördelar och nackdelar finns det med att genomföra en aktiesplit som en form av 

utdelning. 
• Undersöka finansiella krisers påverkan på abnorm avkastning, finns det 

överavkastning, ser mönstret likadant ut eller skiljer sig omfattningen på 
överavkastning. 

• Utreda abnorm avkastning beroende på företagsstorlek, genom att göra ett medvetet 
urval för att få kategorier som är jämt fördelade. 
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Bilagor  

Bilaga 1 
 
År  Antal genomförda 

aktiesplits 
Antal aktiesplis som mötte 
kriterierna 

2004 6st 5st 
2005 17st 12st 
2006 27st 17st 
2007 31st 19st 
2008 13st 3st 
Totalt 94st 56st 
Egen sammanställning, en överblick över antalet aktiesplits som ägde rum varje år. 
 

Bilaga 2 
 
2004  Företag  Split stl  Börsvärde	  	  
16-apr 
 

Öresund, Investment 
AB 

3:1 
 

4	  161	  115	  605kr	  	  

28-apr 
 

Invik  &  𝐶𝑜  𝐴𝐵! 10:1 
 

*	  
	  

29-apr 
 

SkiStar AB ser. B 2:1 
 

1	  689	  823	  432kr	  

06-maj 
 

Gunnebo AB 2:1 
 

4	  027	  755	  216kr	  

28-jul 
 

New Wave Group AB 2:1 
 

918	  019	  344kr	  

05-okt 
 

Clas Ohlson AB 2:1 
 

6	  522	  560	  000kr	  

2005   	  
4-maj  RNB RETAIL AND 

BRANDS AB 
 

2:1 *	  

4-maj SKF AB 
 

5:1 28	  424	  218	  500kr	  

6-maj Wallenstam Byggnads 
AB., Lennart ser. B 
 

5:1 5	  152	  743	  200kr	  

13-maj Kungsleden AB 
 

2:1 6	  654	  475	  620kr	  

17-maj Atlas Copco AB 
 

4:1 20	  492	  731	  390kr	  

19-maj Tele2 AB 
 

4:1 28	  392	  853	  270kr	  

20-maj Westergyllen  AB  ! 2:1 *	  
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26-maj Hexagon AB ser. B 
 

3:1 7	  197	  015	  672kr	  

26-maj Meda AB ser. A 
 

5:1 3	  497	  968	  917kr	  

1-juni Unibet Group Plc, SDB 
 

4:1 4	  103	  152	  174kr	  

2-juni Mekonomen AB ser. B 
 

2:1 2	  580	  117	  652kr	  

7-juni Nefab AB ser. B 
 

4:1 *	  

8-aug JC  AB! 
 

2:1 *	  

8-aug New Wave Group AB 
ser. B 
 

2:1 2	  932	  491	  576kr	  

17-okt Elekta AB ser. B 
 

3:1 10	  354	  174	  610kr	  

4-nov Gambro  AB! 
 

2:1 *	  

20-dec SkiStar AB ser. B 
 

2:1 3	  595	  211	  527kr	  

2006   	  
3-jan Lindex, AB 

 
6:1 *	  

1- mars RNB RETAIL AND 
BRANDS AB 
 

2:1 *	  

10- april Hagströmer & Qviberg 
AB (HQ) 
 

2:1 358	  123	  984	  
668kr	  

13-april Öresund, Investmentab 
 

2:1 8	  615	  007	  702kr	  

20-april Ratos AB 
 

3:1 15	  294	  131	  940kr	  

25-april Castellum AB 
 

4:1 12	  384	  482	  980kr	  

26-april Beijer Alma AB 
 

3:1 1	  928	  088	  000kr	  

26-april Protect  Data  AB  !" 
 

2:1 *	  

2-maj Ångpanneföreningen
  AB

!
 

 

2:1 1	  957	  092	  896kr	  
	  

4-maj Sweco  AB! 
 

2:1 *	  

8-maj BTS Group AB  
ser. B 
 

3:1 708	  886	  115kr	  

8-maj Svedbergs i Dalstorp 4:1 1	  454	  744	  000kr	  



 40 

AB ser. B 
 

9-maj Kungsleden AB 
 

3:1 12	  694	  691	  950kr	  

18-maj Custos! 
 

2:1 *	  

22-maj JC AB 
 

2:1 *	  

23-maj Wihlborgs Fastigheter 
AB 
 

2:1 4	  131	  049	  130kr	  

5-juni VBG 
 

4:1 1	  309	  770	  000kr	  

8-juni Seco  Tools  AB  ! 
 

5:1 *	  

8-juni Sandvik AB 
 

5:1 93	  101	  000	  000kr	  

12-juni Q−MED! 
 

4:1 *	  

14-juni NIBE Industrier AB 
 

4:1 5	  330	  143	  104kr	  

26-juni JM 
 

4:1 9311991042,718k
r	  

26-juni SSAB Svenskt Stål AB 
 

3:1 8	  250	  359	  220kr	  

28-juni Traction AB 
 

3:1 905	  280	  000kr	  

28-juni MTG! 
 

2:1 *	  

11-aug AB Havsfrun 
 

10:1 363	  964	  435kr	  

7-dec Home  Properties  AB! 
 

2:1 *	  

2007   	  
3-jan AB  Electrolux! 

 
2:1 *	  

1-feb Lundin Mining SDB 
 

3:1  *	  

10-april HQ  AB  ! 
 

2:1 *	  

17-april   LjungbergGruppen!" 
 

4:1 12	  867	  996	  460kr	  

25-april Industrivärlden AB 
 

2:1  17	  011	  091	  990kr	  

25-april Nobia 
 

3:1 16	  481	  178	  950kr	  

26-april Volvo 
 

6:1 176	  228	  357	  
000kr	  

7-maj AB  Novestra!! 2:1  *	  
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7-maj SCA 

 
3:1 71	  064	  586	  440kr	  

8-maj SWECO AB  
 

10:1  4	  751	  579	  688kr	  

15-maj Acando!! 
 

2:1 *	  

15-maj Munters AB 
 

4:1 8	  268	  750	  000kr	  

15-maj OEM 
 

4:1 1	  177	  741	  623kr	  

15-maj SKF!! 
 

2:1 *	  

16-maj Geveko  AB!! 
 

2:1 *	  

18-maj  Atlas Copco AB 
 

3:1 42	  442	  733	  910kr	  

18-maj Sandvik  AB!! 
 

2:1 *	  

18-maj SCANIA AB 
 

5:1 66	  200	  000	  000kr	  

23-maj Boliden!! 
 

2:1 *	  

28-maj Meda AB 
 

2:1 28	  565	  166	  250kr	  

29-maj G&L Beijer AB 
 

2:1 2	  073	  633	  276kr	  

31-maj Broström 
 

2:1 4	  831	  339	  648kr	  
	  

31-maj Fabege AB 
 

2:1 15	  275	  901	  980kr	  

1-juni Latour 
 

3:1 13	  213	  964	  670kr	  

11-juni Hexagon AB 
 

3:1 34	  734	  635	  450kr	  

12-juni Malmbergs Elektriska 
AB 
 

2:1 648	  000	  000kr	  

13-juni ACAP Invest AB 
 

2:1 71	  544	  1062kr	  

25-juni Säki  AB! 
 

5:1 *	  

10-juli Teleca  AB!! 
 

2:1 *	  

25-sep PEAB  
 

2:1 10	  700	  373	  740kr	  

26-nov Kunsleden!! 
 

2:1 *	  

2008   	  
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14-jan KappAhl  Holding  AB!! 
 

2:1 *	  

3-april   Nobel  Biocare  
Holding  AG

!"
 

 

5:1 *	  

24-april HL  Display  ! 
 

4:1 *	  

7-maj HiQ  International  AB!! 
 

2:1 *	  

7-maj SKF!! 
 

2:1 *	  

14-maj Höganäs!! 
 

2:1 *	  

14-maj NeoNet  AB!! 
 

3:1 *	  

16-maj Betsson!! 
 

2:1 *	  

16-maj Scania!! 
 

2:1 *	  

27-maj   Ballingslöv!" 
 

3:1 *	  

28-maj Heba Fastighets AB 
 

3:1 2	  294	  136	  000kr	  

5-juni Alfa Laval 
 

4:1 43	  690	  784	  660kr	  

25-juni RaySearch 
Laboratories 
 

3:1 564	  909	  678,9kr	  

Källa: Egen sammanställning av aktiesplit genomförda under den valda perioden, informationen är hämtat ifrån 
OMX tradning.  
 
 
 * betyder att företaget inte uppfyllt kriteriet om fullständig kursinformation.  
 
𝐈𝐧𝐯𝐢𝐤  &  𝑪𝒐  𝑨𝑩𝟏 Det har skett en fusion mellan invik och kinnevik, vilket har resulterat i att 
de inte är registrerade ett år efter aktiespliten. 
 
𝐖𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐠𝐲𝐥𝐥𝐞𝐧  𝐀𝐁  !genomför en namnändring 2008 till Elos AB. Men uppfyller inte 
kriteriet om fullstädning information då slutkurserna för hela estimeringsperioden inte finns 
tillgängligt. 
 
𝐉𝐂  𝐀𝐁! blir uppköpta av RNB 2006, de uppfyller inte kraven om fullständig kursinformation 
ett år efter den genomförda aktiespliten.  
 
𝐆𝐚𝐦𝐛𝐫𝐨  𝐀𝐁! blev uppköpta av Investor och EQT 2006. 
 
Å𝐧𝐠𝐩𝐚𝐧𝐧𝐞𝐟ö𝐫𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧  𝐀𝐁!genomförde ett namnbyte och heter sedan 2008 ÅFAB 
 
𝐒𝐰𝐞𝐜𝐨  𝐀𝐁,𝐌𝐓𝐆,𝐇𝐨𝐦𝐞  𝐏𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬  𝐀𝐁  𝐨𝐜𝐡  𝐀𝐁  𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐨𝐥𝐮𝐱  !andra händelser som 
påverkar aktiens utveckling förutom aktiesplit så som inlösen och fondemission. 
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𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨𝐬!avnoterat bolag 2006 och möter inte de satta kriterierna 
 
𝐒𝐞𝐜𝐨  𝐓𝐨𝐨𝐥𝐬  𝐀𝐁  !avnoterat 2012 och 𝐐−𝐌𝐄𝐃!avnoterades 2011,  𝐒ä𝐤𝐢  𝐀𝐁! Avnoterat 
2011, 𝐇𝐋  𝐃𝐢𝐬𝐩𝐥𝐚𝐲  ! avnoterades 2011 har ofullständig historisk information att tillgå.  
 
𝐇𝐐  𝐀𝐁  ! har gått i konkurs 
 
  𝐋𝐣𝐮𝐧𝐠𝐛𝐞𝐫𝐠𝐆𝐫𝐮𝐩𝐩𝐞𝐧!" genomförde ett namnbyte i november 2007 och heter efter det 
Atrium Ljunberg AB 
 
𝐀𝐁  𝐍𝐨𝐯𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚,𝐀𝐜𝐚𝐧𝐝𝐨, 𝐒𝐊𝐅,𝐆𝐞𝐯𝐞𝐤𝐨  𝐀𝐁, 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐯𝐢𝐤  𝐀𝐁,𝐁𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐧,𝐓𝐞𝐥𝐞𝐜𝐚  𝐀𝐁,𝐊𝐮𝐧𝐠𝐬𝐥𝐞𝐝𝐞𝐧,
𝐊𝐚𝐩𝐩𝐀𝐡𝐥  𝐇𝐨𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠  𝐀𝐁,𝐇𝐢𝐐  𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥  𝐀𝐁,𝐇ö𝐠𝐚𝐧ä𝐬,𝐍𝐞𝐨𝐍𝐞𝐭  𝐀𝐁,𝐁𝐞𝐭𝐬𝐬𝐨𝐧  𝐨𝐜𝐡  𝐒𝐜𝐚𝐧𝐢𝐚

!!
  

har alla genomfört aktiesplit kombinerat med inlösen vilket resulterat i lika antal aktier som 
tidigare 
 
  𝐍𝐨𝐛𝐞𝐥  𝐁𝐢𝐨𝐜𝐚𝐫𝐞  𝐇𝐨𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠  𝐀𝐆!" avnoterades 2008,    𝐁𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐬𝐥ö𝐯!" avnoterades 2008  och 
𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭  𝐃𝐚𝐭𝐚  𝐀𝐁  !" avnoterade aktien 2007, vilket gör att de inte uppfyller kriterierna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


