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Sammandrag 

Denna studie undersöker det kortsiktiga och långsiktiga värdeskapandet av 28 respektive 26 

avknoppningar på den svenska marknaden utförda mellan januari 2000 och juni 2017. 

Undersökningen finner att moderbolagen i genomsnitt genererar en signifikant positiv 

kumulativ abnorm avkastning över en tredagarsperiod vid annonsering om 4,1%. Studien 

undersöker även huruvida det finns en skillnad i kortsiktig abnorm avkastning beroende på 

graden av informationsasymmetri hos moderbolaget samt om moderbolaget knoppar av en 

relativt stor eller relativt liten del av verksamheten. Ingen signifikant skillnad finnes i abnorm 

avkastning för någon av variablerna. Den genomsnittliga abnorma avkastningen för de 

avknoppade bolagen upp till ett år efter avknoppningen uppgår till 30,9% och 32,7% justerat 

enlig Fama och Frenchs (1993) trefaktormodell respektive Carharts (1997) fyrfaktormodell. 

Moderbolagen finner studien inte visa någon signifikant abnorm avkastning över samma 

tidsperiod. 

 

Nyckelord: avknoppningar, abnorm avkastning, annonseringseffekt, informationsasymmetri, 

relativ storlek, eventstudie, Ibbotsons RATS  
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1. Introduktion 

1.1 Problematisering 

Den rådande trenden för bolag är att de blir allt mer specialiserade och arbetskraften utför i 

större utsträckning högt specialiserade uppgifter (Malone et al., 2011). För att öka 

specialiseringsgraden kan bolag, bland annat, välja att omstrukturera verksamheten genom att 

avyttra en division eller ett dotterbolag (Kaiser & Stouraitis, 1995). Avyttringen leder till att 

moderbolaget i större utsträckning kan fokusera på sin kärnverksamhet (Daley et al., 1997), i 

enlighet med teorin att bolag inte bör diversifiera sin verksamhet eftersom att det är enklare och 

billigare för investerare att bygga egna väldiversifierade portföljer (Brealey et al., 2017, s. 819). 

Tidigare studier har även kommit fram till att det finns substantiella skillnader i värde mellan 

diversifierade bolag i form av konglomerat och mer fokuserade bolag. Lang och Stulz (1994) 

visar att diversifierade bolag konsekvent värderas till en rabatt jämfört med specialiserade 

bolag. Liknande resultat finner Berger och Ofek (1995) som visar att diversifiering av bolag 

reducerar dess värde med 13% till 15% för alla bolagsstorlekar inkluderade i studien, denna 

effekt minskar dock när diversifieringen är inom samma industri. 

 

En avknoppning innebär att moderbolaget ger ut nya aktier i ett dotterbolag eller en division 

pro rata till sina befintliga ägare, således skapas ett nytt enskilt bolag på börsen (Linn & Rozeff, 

1985). Annonseringen av en sådan avknoppning bör inte förändra moderbolagets värde om det 

sker på en perfekt marknad, såvida inte investerare förväntar sig att avknoppningen kommer 

leda till högre kassaflöden i framtiden (Miles & Rosenfeld, 1983). Moderbolagets värde har 

dock av flertalet studier visats förändras då det vid annonseringen av avknoppningen uppstår 

en signifikant kortsiktig positiv abnorm avkastning (ex. Schipper & Smith, 1983; Miles & 

Rosenfeld, 1983; Veld & Veld-Merkoulova, 2004). Denna positiva abnorma avkastning finner 

även Cusatis et al. (1993) och Desai och Jain (1999) sträcka sig upp till tre år efter 

avknoppningens genomförande för både moderbolaget och det avknoppade bolaget. 

 

Vad som kan förklara den funna kortsiktiga positiva abnorma avkastningen har studerats av 

flertalet forskare och det menas bland annat att investerare förväntar sig högre framtida 

kassaflöden efter avknoppningen vilket leder till ett högre bolagsvärde (Cusatis et al., 1993). 

Daley et al. (1997) visar ett positivt samband mellan avkastningen och ett ökat fokus på 

kärnverksamheten för amerikanska moderbolag. Veld och Veld-Merkoulova (2004) studerar 

bolag på den europeiska marknaden och resultatet är liknande, de finner att ett ökat industriellt 
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fokus för moderbolaget till viss del kan förklara den kortsiktiga positiva abnorma avkastningen. 

De finner även ett positivt samband mellan det avknoppade bolagets storlek i relation till dess 

moderbolag och den abnorma avkastningen moderbolaget erfar vid annonseringen. Vidare visar 

Krishnaswami och Subramaniam (1999) att bolag som genomför en avknoppning tenderar att 

ha högre informationsasymmetri jämfört med liknande bolag av samma storlek och inom 

samma industri. De visar även att detta informationsproblem minskar signifikant efter 

avknoppningen vilket i sin tur leder till ett ökat värde för aktieägarna. 

 

Mycket av den forskning som bedrivits kring abnorm avkastning för avknoppningar fokuserar 

på att förklara den positiva abnorma avkastningen som sker vid annonseringstillfället och färre 

studier undersöker den långsiktiga avkastningen. Emellertid menar dock Cusatis et al. (1993) 

att den långsiktiga positiva abnorma avkastningen för både moderbolaget och det avknoppade 

bolaget går att hänföra till att de efter avknoppningen är mer mottagliga för att bli förvärvade 

av bolag som är mer lämpade att skapa värde för aktieägarna. Den långsiktiga avkastningen, 

likt den kortsiktiga, ter sig även kunna förklaras av en ökad specialiseringsgrad då 

avknoppningar som i större utsträckning leder till ett ökat industriellt fokus genererar mer värde 

på lång sikt än avknoppningar som inte leder till detta (Desai & Jain, 1999). Metoderna använda 

i dessa studier har dock kritiserats av bland annat Fama (1998) som menar att enkla justeringar 

i mätningen av den abnorma avkastningen skulle leda till att avvikandet från den effektiva 

marknaden, det vill säga att informationen om en avknoppning inte inkorporeras i aktiernas pris 

direkt vid annonseringen, reduceras1. Vidare menar Fama (1998) att dessa funna anomalier 

exempelvis bör studeras utanför den marknad de tidigare funnits på för att ge mer tillförlitlighet 

i resultatet. Veld och Veld-Merkoulova (2004) kontrollerar för detta och använder justerade 

metoder för abnorm avkastning på den europeiska marknaden. Till skillnad från vad som 

funnits i de amerikanska studierna finner Veld och Veld-Merkoulova (2004) ingen signifikant 

abnorm avkastning för varken moderbolagen eller de avknoppade bolagen upp till tre år efter 

avknoppningens genomförande. I en senare studie av Klein och Rosenfeld (2010) för 

amerikanska avknoppningar är resultatet i paritet med det för Veld och Veld-Merkoulova 

(2004) då de inte finner någon signifikant positiv abnorm avkastning på lång sikt för varken 

moderbolagen eller de avknoppade bolagen vid likaviktade portföljer. Vid värdeviktade 

																																																								
1 Exempelvis menar Fama (1998) att skevhetsjusterade t-tester bör användas samt att buy-and-hold-metoden lätt 
kan ge missvisande resultat på grund av dess tendens att växa trots att enbart en del av mätperioden visar abnorm 
avkastning 
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portföljer finner de dock att den abnorma avkastningen är signifikant större än noll över två och 

tre år för de avknoppade bolagen, men inte för moderbolagen. 

 

Majoriteten av studierna kring avknoppningar och dess värdeskapande har skett på den 

amerikanska marknaden och mindre marknader, som exempelvis Sverige, ter sig relativt 

outforskade. Veld och Veld-Merkoulova (2004) inkluderar dock 22 observationer från den 

svenska marknaden över perioden 1991 till 2000 i sin studie, vilka inte visar någon signifikant 

abnorm avkastning varken på lång eller kort sikt. Emellertid hävdar Veld och Veld-Merkoulova 

(2004) att den kortsiktiga avkastningen för avknoppningarna i Sverige till stor del drevs av 

annonseringar från banker att knoppa av stora delar av sin verksamhet relaterad till fastigheter 

de var tvungna att förvärva under finanskrisen i Sverige i början av 1990-talet. Dessa 

annonseringar var generellt sett förknippade med negativ abnorm avkastning (Veld & Veld-

Merkoulova, 2004). På grund av detta misstänks resultatet från studien vara missvisande för 

den svenska marknaden och sedan den finansiella kris som rådde under början av 1990-talet i 

Sverige har marknaden troligen förändrats och andra resultat kan potentiellt erhållas vid 

studerande av avknoppningar över en senare tidsperiod. Detta i kombination med att den stora 

delen av forskningen kring avknoppningar gjorts utanför den svenska marknaden leder till ett 

intresse att vidare undersöka värdeskapandet av avknoppningar i Sverige. 

 

Vi ämnar undersöka huruvida annonseringen av en avknoppning på den svenska marknaden 

leder till positiv abnorm avkastning för moderbolaget på kort sikt och om avkastningen skiljer 

sig mellan bolag beroende på grad av informationsasymmetri hos moderbolaget samt det 

avknoppade bolagets storlek relativt dess tidigare moderbolag. Studien undersöker även om 

moderbolagen och de avknoppade bolagen genererar en positiv abnorm avkastning för dess 

ägare på längre sikt upp till ett år. 

 

1.2 Disposition 

Resterande del av uppsatsen är upplagd som följer. I avsnitt två presenteras tidigare studier 

inom området samt vad dessa kommit fram till. Avsnitt tre beskriver hur vi för studien gått 

tillväga för att samla in datamaterialet och avsnitt fyra går igenom de olika metoderna som 

används för att utföra studien. I avsnitt fem presenteras och analyseras det empiriska resultatet. 

Avsnitt sex sammanfattar studien, och slutligen presenterar avsnitt sju de begränsningar som 

finns för studien, hur dessa kan överkommas vid kommande studier samt förslag till vidare 

forskning. 
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2. Litteraturöversikt och förväntningar på studien 

2.1 Kortsiktiga värdeeffekter för moderbolaget vid annonsering av en avknoppning		

När en avknoppning sker innebär det att ett bolag omstrukturerar sin verksamhet genom att dela 

ut aktier i ett dotterbolag eller division pro rata till sina befintliga aktieägare, det vill säga antalet 

aktier ägarna i moderbolaget får i det avknoppade bolaget är direkt kopplat till hur mycket de 

äger i moderbolaget. Således sker det inga transaktioner i rena pengar och moderbolaget får 

inget inflöde av kapital. (Veld & Veld-Merkoulova, 2009). Sedan 1991 går detta att, likt andra 

länder, göra skattefritt i Sverige enligt Lex Asea (Skatteverket, 2005) vilket öppnat upp för att 

utföra studier på den svenska marknaden jämförbara med tidigare forskning. 

 

Veld och Veld-Merkoulova (2004) finner att den genomsnittliga kumulativa abnorma 

avkastningen för moderbolaget över en tredagarsperiod kring annonseringen av en 

avknoppning uppgår till 2,62%. Resultatet baseras på 156 avknoppningar som skedde i Europa 

mellan 1987 till 2000. Liknande resultat har visats för den amerikanska marknaden där Burch 

och Nanda (2003) för sitt urval om 106 avknoppningar utförda mellan 1979 och 1996 finner att 

över en fyradagarsperiod kring annonseringen uppgår den genomsnittliga kumulativa abnorma 

avkastningen till 3,7%. Klein och Rosenfeld (2010) redovisar sitt resultat för perioden 1994 till 

2005 om 173 avknoppningar, även i USA, över en tvådagarsperiod och finner att den 

genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen uppgår till 2,8%. Dessa resultat stämmer till 

stor del överens med vad som observerades under 1980-talet på den amerikanska marknaden 

då flera studier kring den abnorma avkastningen för annonseringen av avknoppningar gjordes 

(se ex. Schipper & Smith, 1983; Miles & Rosenfeld, 1983; Hite & Owers, 1983) 

 

2.1.1 Minskad informationsasymmetri som förklaring till annonseringseffekten 

Informationsasymmetri uppstår när en part har mer information än en annan, vilket uppenbaras 

på den finansiella marknaden genom att till exempel ett bolags ledning har mer information om 

bolaget än en investerare (Stiglitz, 2002). En parts tillgång till information påverkar hur denne 

fattar olika beslut, i och med att vissa har mer information än andra kan de förra ta mer 

informerade beslut till deras egen fördel (Conelly et al., 2011). Hög grad av sådan 

informationsasymmetri kan leda till ineffektiv ledning av bolaget om dess lednings incitament 

inte följer aktieägarnas intresse, vilket i sin tur resulterar i ett minskat värde för ägarna (Healy 

& Palepu, 2001; Arnold, 2005). Krishnaswami och Subramaniam (1999) menar att en 

avknoppning kan lindra detta informationsproblem eftersom att bolaget innan avknoppningen 
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exempelvis kunde ha möjlighet att manipulera delade kostnader, vilket efter uppdelningen inte 

längre är möjligt då dessa delade kostnader inte längre existerar. Således lindras 

informationsasymmetrin av att lönsamheten och produktiviteten kan studeras separat för varje 

enskilt bolag och risken för en potentiell undervärdering av bolagen reduceras.  

 

Habib et al. (1997) menar även de att en avknoppning leder till minskad informationsasymmetri 

mellan bolagen och investerare. Detta förklaras av att när bolagen delas upp i två separata 

enheter på marknaden blir det enklare att se resultatet av interna investeringsbeslut, samt att det 

för investerare blir enklare att värdera bolagen på fristående basis. Krishnaswami och 

Subramaniam (1999) finner i sin studie på den amerikanska marknaden stöd för att bolag utför 

en avknoppning eftersom att det råder informationsasymmetri mellan bolagsledningen och 

kapitalmarknaden samt att nivån av informationsasymmetri hos bolaget är positivt relaterad till 

den abnorma avkastningen vid annonseringsdagen. De visar att de bolag med högst 

informationsasymmetri i urvalet, mätt som analytikers prognosfel för estimerad vinst, erfar en 

positiv abnorm avkastning på 4,11% och de med lägst informationsasymmetri genererar en 

positiv abnorm avkastning om 2,28%, en skillnad de finner vara signifikant. Krishnaswami och 

Subramaniam (1999) argumenterar för att informationsasymmetrin samt undervärderingen av 

bolagen på grund av detta informationsproblem minskar efter avknoppningen vilket baseras på 

att analytikers prognosfel för estimerad vinst reduceras med 78% då avknoppningen 

genomförts. Det går även efter uppdelningen att se en ökad grad av specialiserade analytiker 

som täcker bolagen, vilket också bidrar till lägre informationsasymmetri (Gilson et al., 2001). 

 

Informationsasymmetrins påverkan på den abnorma avkastningen menar Woo et al. (1992) bero 

på en ökad transparens mellan bolaget och kapitalmarknaden till följd av avknoppningen då det 

avknoppade bolaget redovisar egna finansiella rapporter och släpper egna pressmeddelanden. 

Detta ökar effektiviteten i prissättning av bolagen eftersom investerare har tillgång till mer 

information och således kan ta mer informerade investeringsbeslut, vilket även Krishnaswami 

och Subramaniam (1999) hävdar ske. Däremot finner inte Veld och Veld-Merkoulova (2004) i 

sin studie för europeiska avknoppningar något signifikant samband mellan 

informationsasymmetri och abnorm avkastning, och inte heller någon signifikant skillnad i 

abnorm avkastning mellan bolag med hög respektive låg informationsasymmetri. Till skillnad 

från Krishnaswami och Subramaniam (1999) mäter de dock informationsasymmetri som 

normaliserad standardavvikelse i analytikers prognosfel för estimerad vinst, vilket kan vara en 

bidragande orsak till att resultaten skiljer sig.  



	 6 

2.1.2 Relativ storlek och industriellt fokus som förklaring till annonseringseffekten 

Flertalet tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan storleken på det avknoppade 

bolaget relativt dess moderbolag och positiv abnorm avkastning (Miles & Rosenfeld, 1983; 

Krishnaswami & Subramaniam, 1999). Miles och Rosenfeld (1983) finner i sitt urval om 55 

avknoppningar på den amerikanska marknaden mellan 1963 och 1980 att avknoppade bolag 

som vid slutet av första handelsdagen utgör mer än 10% av moderbolagets marknadsvärde vid 

annonseringsdagen genererar en signifikant positiv abnorm avkastning på 4,26%. De 

avknoppningar som utgör mindre än 10% av moderbolagets marknadsvärde finner de resultera 

i en abnorm avkastning om 1,85% och att skillnaden mellan dessa är signifikant större än noll. 

Hite och Owers (1983) gör samma uppdelning av 123 avknoppningar, och finner likt Miles och 

Rosenfeld (1983) att den relativa storleken har en påverkan på hur stor den abnorma 

avkastningen blir vid annonseringsdagen. För relativt stora avknoppningar finner de en positiv 

abnorm avkastning om 2,3% vid annonseringsdagen jämfört med 0,1% för relativt små 

avknoppningar samma dag. Veld och Veld-Merkoulova (2004) samt Krishnaswami och 

Subramaniam (1999) studerar sambandet mellan abnorm avkastning och relativ storlek genom 

multipla regressioner och finner att den relativa storleken har en signifikant positiv påverkan 

på den abnorma avkastningen vid annonsering. 

 

I en metastudie av Veld och Veld-Merkoulova (2009) argumenterar de för att en av de 

bakomliggande orsakerna till att större avknoppningar genererar en högre positiv abnorm 

avkastning är kopplat till ett ökat industriellt fokus för såväl moderbolaget som det avknoppade 

bolaget efter avknoppningen. Denna studie baseras bland annat på 155 avknoppningar 

studerade av Desai och Jain (1999) som finner att abnorm avkastning vid annonsering för bolag 

som ökar sitt industriella fokus efter avknoppningen är 4,45% jämfört med 2,17% för de som 

inte gör det, där dock båda resultaten är signifikanta. Liknande resultat finner Veld och Veld-

Merkoulova (2004) på den europeiska marknaden där de studerar 156 avknoppningar och finner 

att bolag som ökar sitt industriella fokus erfar en positiv abnorm avkastning om 3,57% medan 

de bolag som inte gör det erfar en positiv abnorm avkastning om 0,76%, och att skillnaden i 

abnorm avkastning mellan grupperna är signifikant större än noll. Även Daley et al. (1997) 

finner i sitt urval om 85 avknoppningar i USA mellan 1975 till 1991 att de moderbolag som 

knoppar av en del av verksamheten inom en annan industri genererar en signifikant positiv 

abnorm avkastning på 4,3% jämfört med 1,4% för avknoppningar inom samma industri vilket 

inte är signifikant större än noll. Denna skillnad i abnorm avkastning hänförs till att vid 

avyttrande av icke kärnverksamhetsrelaterade divisioner eller dotterbolag kan ledningen i 
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moderbolaget ägna mer resurser åt att bedriva den verksamhet de har mest kompetens inom 

(Daley et al., 1997). 

 

2.2 Långsiktiga värdeeffekter för moderbolaget och det avknoppade bolaget 

Den positiva abnorma avkastningen som funnits vid annonseringen av en avknoppning har även 

visats sträcka sig över en längre period. Cusatis et al. (1993) studerar den långsiktiga 

avkastningen för avknoppningar i USA under perioden 1965 till 1988 och redovisar signifikanta 

resultat för att både moderbolagen och de avknoppade bolagen presterar bättre än jämförbara 

bolag på lång sikt. Resultatet visar ingen signifikans för det första året, men över två och tre år 

uppgår den abnorma avkastningen till 25,0% respektive 33,6% vilket för båda perioderna är 

signifikant på 5%-nivån. De menar att den abnorma avkastningen beror på att bolagen efter 

avknoppningen är mer mottagliga att bli förvärvade av bolag bättre lämpade att skapa värde för 

aktieägarna vilket driver upp deras värdering. Detta baseras på att när bolagen som blivit 

förvärvade under perioden exkluderas är den positiva abnorma avkastningen inte längre 

signifikant. 

 

Även Desai och Jain (1999) visar resultat för positiv abnorm avkastning på lång sikt. De hänför 

den långsiktiga abnorma avkastningen till huruvida avknoppningen leder till ett ökat industriellt 

fokus eller inte för bolagen. Den abnorma avkastningen för bolag som ökar sitt industriella 

fokus uppgår till 11,12% första året efter avknoppningen och är signifikant på 1%-nivån, medan 

de bolag som inte ökar sitt industriella fokus genererar en ej signifikant negativ abnorm 

avkastning första året om -0,96%. Över två och tre år är resultatet liknande där bolag med ett 

ökat industriellt fokus genererar signifikant positiv abnorm avkastning medan de som inte ökar 

sitt industriella fokus genererar en ej signifikant negativ abnorm avkastning. Resultatet är 

baserat på värdeviktad avkastning för moderbolagen och dess respektive avknoppade bolag 

annonserade på den amerikanska marknaden under perioden 1975 och 1991. 

 

Fama (1998) hävdar att studier som finner långsiktig abnorm avkastning får mer 

uppmärksamhet i den akademiska sfären eftersom att de är mer intressanta än studier som inte 

finner detta resultat. Av den anledningen bör, enligt Fama (1998), avvikande resultat från den 

effektiva marknaden studeras utanför den marknad de tidigare gjorts på. Med hänsyn till detta 

analyserar Veld och Veld-Merkoulova (2004) 156 avknoppningar som skett i Europa mellan år 

1987 och 2000. Studien visar ingen signifikant långsiktig abnorm avkastning för varken 

moderbolaget eller det avknoppade bolaget. Klein och Rosenfeld (2010) studerar 182 
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avknoppningar på den amerikanska marknaden mellan 1994 och 2005 och finner att varken 

moderbolagen eller de avknoppade bolagen genererar en signifikant överavkastning på lång 

sikt då portföljerna konstrueras likaviktade. Emellertid finner de att de avknoppade bolagen 

genererar en signifikant positiv abnorm avkastning över en två- och treårsperiod om 38,64% 

respektive 54,36% då portföljerna värdeviktas, däremot visar inte första året någon signifikant 

abnorm avkastning. Moderbolagen visar dock ingen signifikans vid värdeviktade portföljer. 

Således ter det sig som att inte bara vilken marknad avknoppningarna studeras på har en 

påverkan på resultatet, utan även vilken tidsperiod avknoppningarna annonseras och utförs över 

verkar leda till olika resultat vilket kan bero på marknadsmässiga förändringar som sker över 

tid. Vidare använder Veld och Veld-Merkoulova (2004) samt Klein och Rosenfeld (2010) 

metoder som tar hänsyn till kritik framlagt av Fama (1998) mot de metoder som använts av 

studier kring långsiktig abnorm avkastning på 1990-talet. Detta kan förklara varför den 

långsiktiga abnorma avkastningen presenterad i de senare studierna under 2000-talet inte visar 

någon signifikans. 

 

2.3 Hypotesformulering 

Gemensamt för tidigare forskning kring avknoppningar är att annonseringen av sådana 

genererar en positiv abnorm avkastning för moderbolaget2. Flera anledningar till hur stor den 

abnorma avkastningen för moderbolaget vid annonseringen blir har identifierats vilka bland 

annat inkluderar grad av informationsasymmetri hos moderbolaget (Krishnaswami & 

Subramaniam, 1999), det avknoppade bolagets storlek relativt dess moderbolag (ex. Miles & 

Rosenfeld, 1983; Veld & Veld-Merkoulova, 2004) samt om avknoppningen leder till ett ökat 

industriellt fokus eller inte (ex. Daley et al., 1997; Desai & Jain, 1999). 

 

Studier utförda under 1990-talet (ex. Cusatis et al., 1993; Desai & Jain, 1999) finner att både 

moderbolaget och det avknoppade bolaget genererar en långsiktig positiv abnorm avkastning. 

Det råder dock ej konsensus kring den långsiktiga abnorma avkastningen då senare studier 

utförda under 2000-talet (ex. Veld & Veld-Merkoulova, 2004; Klein & Rosenfeld, 2010) inte 

finner någon signifikant långsiktig abnorm avkastning för varken moderbolaget eller det 

avknoppade bolaget. Det ter sig dock som att hur den abnorma avkastningen mäts har en 

påverkan på resultatet. 

																																																								
2 Exempelvis Miles & Rosenfeld (1983); Shipper & Smith (1983); Hite & Owers (1983); Cusatis et al., (1993); 
Burch & Nanda (2003); Klein & Rosenfeld (2010) 
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Med stöd i tidigare presenterad forskning ställs följande hypoteser upp: 

H1: Annonsering av avknoppningar på den svenska marknaden genererar en kortsiktig positiv 

abnorm avkastning för moderbolaget 

H2: Svenska moderbolag med hög informationsasymmetri genererar en högre positiv abnorm 

avkastning vid annonsering än de moderbolag med låg informationsasymmetri 

H3: Annonsering av en relativt stor avknoppning för svenska moderbolag genererar högre 

abnorm avkastning än vid annonsering av en relativt liten avknoppning 

H4: Moderbolagen och de avknoppade bolagen genererar en positiv långsiktig abnorm 

avkastning upp till ett år efter avknoppningen 

3. Data och urval 

Vi studerar kortsiktig samt långsiktig avkastning för bolag som utfört en avknoppning på den 

svenska marknaden mellan perioden januari 2000 och juni 2017. Detta leder till att studien 

undersöker ett annat urval för den svenska marknaden än Veld och Veld-Merkoulova (2004) 

då deras period avslutas år 2000. Undersökt period för denna studie avslutas i juni 2017 

eftersom vi ämnar studera moderbolagens och de avknoppade bolagens långsiktiga prestation 

upp till ett år efter avknoppningens utförande. En avknoppning på den svenska marknaden 

definieras som att moderbolaget som knoppar av en del av verksamheten är noterat på antingen 

NASDAQ Stockholm, NASDAQ First North eller Spotlight samt att det avknoppade bolaget 

också noteras på någon av dessa marknader. 

 

3.1 Urval 

Initialt produceras en bruttolista med avknoppningar för vald period vilken hämtas från 

Thomson Reuters M&A-database. Vi söker både specifikt på avknoppningar samt på förvärv 

där moderbolagets aktieägare är de som förvärvat det avyttrade bolaget. Denna lista 

kompletteras med information från NASDAQ för att finna de inträden på NASDAQ Stockholm 

som gjorts genom en avknoppning. Det totala antalet avknoppningar efter dessa sökningar 

uppgår till 53 observationer. Annonseringsdatum för avknoppningen inhämtas från Thomson 

Reuters M&A-database, vilket dubbelkollas mot pressmeddelanden funna via Retriever 

Research Mediearkivet. Annonseringar som innehåller annan kurspåverkande information än 

avknoppningen klassificeras som kontaminerade och väljs bort från den kortsiktiga studien. 

Dessa inkluderas däremot i den långsiktiga studien då denna inte mäter annonseringseffekten 

utan den långsiktiga abnorma avkastningen för bolagen. För att avgöra huruvida annonseringen 

är kontaminerad eller inte studeras erhållna pressmeddelanden från Retriever Research 
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Mediearkivet samt andra pressmeddelanden från bolagen och nyhetsartiklar för att säkerställa 

att ingen annan kurspåverkande information gjordes publik i samband med annonseringen. 

 

I likhet med Veld och Veld-Merkoulova (2004) exkluderas sådana observationer där bolaget 

annonserar att de ska utföra fler än en avknoppning. Antalet observationer som väljs bort på 

grund av detta uppgår till nio stycken. Vidare exkluderas två observationer från båda studierna 

då dessa inte klassificeras som avknoppningar. Ytterligare sex observationer exkluderas från 

båda studierna på grund av att annonseringen är kontaminerad och det avknoppade bolaget 

avlistas inom ett år från avknoppningen, varav en aldrig genomförs. Fortsättningsvis väljs åtta 

observationer bort från den kortsiktiga studien, men inkluderas i den långsiktiga, på grund av 

att annonseringen enbart är kontaminerad. Tre observationer som inkluderas i den kortsiktiga 

studien exkluderas från den långsiktiga då dessa inte är kontaminerade men det avknoppade 

bolaget avlistas inom ett år från avknoppningen. Vidare exkluderas sju avknoppningar som 

gjorts efter januari 2016 för den långsiktiga studien då faktorer för Fama och Frenchs (1993) 

modell samt Carharts (1997) inte finns tillgängliga för hela mätperioden. Dessa inkluderas dock 

i ett robusthetstest där faktorerna inte används. Tabell 1 nedan visar en sammanställning av 

antalet annonserade och utförda avknoppningar på årsbasis samt hur många som exkluderas för 

respektive studie. Se Appendix Tabell I och Tabell II för samtliga bolag inkluderade i studien. 

 
Tabell 1- Antal annonserade och utförda avknoppningar för perioden 1 januari 
2000 till 30 juni 2017 
År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Antal annonserade 8 6 0 2 4 2 6 5 2 
Antal utförda 5 9 0 2 2 2 6 5 3 
ÅR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Antal annonserade 0 2 3 3 2 1 1 4 2 
Antal utförda 0 2 3 2 1 3 0 5 2 
Totalt antal annonserade 53 
Totalt antal utförda 52 
Bortfall kortsiktigt 25 
Bortfall långsiktigt 26 
Totalt kortsiktigt 28 
Totalt långsiktigt 26 

Tabell 1 visar totalt antal annonserade och utförda avknoppningar mellan år 2000 och juni 2017. Totalt antal 
annonserade (utförda) avknoppningar uppgår till 53 (52) stycken. Av bortfallet i den kortsiktiga studien beror nio 
stycken på att fler än en avknoppning annonserades, två stycken på grund av att de inte definieras som en 
avknoppning och 14 på grund av kontaminerade annonseringar, varav en aldrig genomförs. Den långsiktiga 
studien inkluderar åtta av de kontaminerade annonseringar då de resterande sex avlistats inom ett år från 
utförandet. Vidare exkluderas tre observationer som ingår i den kortsiktiga studien från den långsiktiga studien då 
dessa avlistas inom ett år från utförandet. Sju avknoppningar utförda efter juni 2014 exkluderas från den 
långsiktiga studien på grund av avsaknad av data för metoden som används. Dessa inkluderas i robusthetstestet 
där denna data inte behövs. 



	 11 

3.2 Insamling av kvantitativ data 

Bolagens totalavkastning inhämtas från Thomson Reuters Datastream3. Totalavkastningen4 är 

en indexerad avkastning för bolagets aktie som även tar hänsyn till utdelningar. Detta jämförs 

mot det svenska marknadsindexet SIXRX5 som också tar hänsyn till utdelningar av bolagen, 

vilket gör att de blir jämförbara. Även SIXRX hämtas från Datastream. Både bolagens 

totalavkastning och jämförelseindex inhämtas på dagsbasis för samtliga mätperioder. Data för 

historisk avkastning på svenska statsskuldsväxlar inhämtas från Riksbankens offentliga 

databas, och avkastningen på en en-månads statsskuldsväxel6 används som den riskfria räntan 

för den långsiktiga studien. Värdeviktade variabler för Fama och Frenchs (1993) 

trefaktormodell och Carharts (1997) utvidgning av denna hämtas från Swedish House of 

Finance. Data för moderbolagens och de avknoppade bolagens marknadsvärde av eget kapital 

inhämtas från Datastream. Det totala marknadsvärdet av eget kapital7 används vilket inkluderar 

samtliga aktieserier då detta används av bolagen. Tabell 2 visar deskriptiv statistik för urvalet. 

 
Tabell 2 – Deskriptiv statistik för urvalet 
Kortsiktig studie N=28 
Långsiktig studie N=26 
 Min Median Max Medelvärde 

Marknadsvärde 
moderbolag (MSEK) 28 (28) 3 691 (2 915) 77 395 (32 156) 10 812 (7 311) 

Marknadsvärde 
avknoppat bolag (MSEK) 11 (11) 1 046 (688) 22 654 (23 518) 2 639 (2 103) 

Konsoliderat 
marknadsvärde (MSEK) 39 (39) 4 843 (4 076) 83 720 (52 063) 13 450 (9 414) 

Relativ storlek (%) 0,7 (6,0) 21,6 (20,6) 59,5 (62,1) 25,1 (26,1) 

Tid mellan annonsering 
och avknoppning (dagar) 27 (27) 144 (145) 534 (534) 179 (182) 

Tabell 2 visar deskriptiv statistik för observationerna inkluderade i den kortsiktiga och långsiktiga studien. Urvalet 
för den kortsiktiga studien består av 28 observationer och urvalet för den långsiktiga studien består av 26 
observationer. Värden inom parentes relaterar till den långsiktiga studien och de utan parentes till den kortsiktiga 
studien. Marknadsvärde moderbolag är marknadsvärdet av eget kapital för moderbolaget vid slutet av den första 
handelsdagen för det avknoppade bolaget. Marknadsvärde avknoppat bolag är marknadsvärdet av eget kapital för 
det avknoppade bolaget vid slutet av första handelsdagen för bolaget. Konsoliderat marknadsvärde är beräknat 
som summan av marknadsvärde moderbolag och marknadsvärde avknoppat bolag. Relativ storlek beräknas som 
det avknoppade bolagets marknadsvärde av eget kapital relativt det konsoliderade marknadsvärdet av eget kapital. 
Tid mellan annonsering och avknoppning är antalet dagar från det att annonseringen gjordes tills att det 
avknoppade bolaget börsnoteras. 
  

																																																								
3 Fortsättningsvis används “Datastream” som benämning för Thomson Reuters Datastream 
4 Kod ”RI” i Datastream 
5 Kod ”AFFKAST” i Datastream 
6 Kod ”SSVX 1M” hos Riksbanken 
7 Kod ”MVC” i Datastream 
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Den genomsnittliga relativa storleken för urvalet i den kortsiktiga studien är 25,1% beräknat 

som det avknoppade bolagets marknadsvärde relativt det summarede marknadsvärdet av 

moderbolaget och det avknoppade bolaget vid slutet av det avknoppade bolagets första 

handelsdag. Detta är till stor del i linje med vad Krishnaswami och Subramaniam (1999) samt 

Desai och Jain (1999) finner i sina studier på den amerikanska marknaden där samma siffra 

uppgick till 21,5% respektive 29,0%. I Veld och Veld-Merkoulovas (2004) studie uppgår den 

genomsnittliga relativa storleken för urvalet till 33,5% och således ter det sig som att bolagen i 

deras studie i genomsnitt knoppade av en större del av verksamheten än de inkluderade i vår 

studie. Vidare visar Tabell 2 att det i genomsnitt tog 179 dagar för bolagen att genomföra 

avknoppningen från det att den annonserades. 

4. Metod 

4.1 Introduktion till metod 

Huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka den abnorma avkastningen för 

moderbolag kopplad till annonseringen av att en avknoppning ska genomföras, samt den 

långsiktiga avkastningen för både moderbolaget och det avknoppade bolaget efter att 

avknoppningen skett. För att besvara studiens frågeställning används ett deduktivt arbetssätt 

vilket innebär att formulerade hypoteser utgår från vad tidigare forskning inom samma område 

kommit fram till (Bryman & Bell, 2011, s. 11). Ett deduktivt arbetssätt är ofta förknippat med 

en kvantitativ studie (Saunders et al., 2016, s.166) vilket är den forskningsdesign som används 

för denna undersökning. 

 

Likt tidigare studier som undersöker den kortsiktiga annonseringseffekten vid offentliggörandet 

av avknoppningar (ex. Miles & Rosenfeld, 1983; Krishnaswami & Subramaniam, 1999; Veld 

& Veld-Merkoulova, 2004) bygger den kortsiktiga studien på en kvantitativ metod i form av en 

eventstudie. Fama (1991) menar att eventstudier har en vital roll vid undersökningar på den 

finansiella marknaden till följd av att metoden testar marknadseffektivitet på ett tillförlitligt 

sätt. Förutsatt att marknaden är effektiv i sin halvstarka form bör effekterna av en händelse 

omedelbart reflekteras i bolagets aktiepris (Kothari & Warner, 2006). Eventstudien 

kompletteras med en multipel regression för att undersöka huruvida det föreligger ett samband 

mellan abnorm avkastning och variablerna informationsasymmetri, relativ storlek och 

industriellt fokus. 
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Metoder för att mäta långsiktig abnorm avkastning kopplat till en specifik händelse är 

problematiska och medför en del komplikationer då överavkastning enbart relaterad till denna 

specifika händelse skulle innebära att marknaden är ineffektiv (Fama, 1998). Vidare 

argumenterar Fama (1998) att marknader är effektiva eftersom överreaktioner och 

underreaktioner i priset till information sker i lika stor utsträckning. Potentiella anomalier i 

aktiernas pris tenderar att suddas ut över längre tidsperioder då den förväntade avkastningen 

justeras baserat på faktorer som exempelvis Fama och Frenchs (1993) trefaktormodell (Fama, 

1998). Det finns flertalet metoder som har möjlighet att ta hänsyn till sådana faktorer där 

Ibbotsons (1975) Returns Across Time and Securities-metod (RATS) är en och används i denna 

studie för att mäta den långsiktiga abnorma avkastningen. I nästa del presenteras 

tillvägagångssättet för de olika metoderna.  

 

4.2 Eventstudie för att mäta kortsiktig abnorm avkastning vid annonsering av en 

avknoppning 

Eventstudier mäter med hjälp av finansiell marknadsdata hur en specifik händelse påverkar ett 

bolags marknadsvärde (MacKinlay, 1997). Kothari och Warner (2006) argumenterar för att 

eventstudier är att föredra vid undersökning av hur en isolerad händelse påverkar värdet av ett 

bolag, exempelvis då ny information blir tillgänglig för allmänheten. 

 

Tillvägagångssättet vid utförandet av studien utgår från MacKinlays (1997) generella riktlinjer 

och är uppdelad i tre delar: estimeringsperioden, eventfönstret och annonseringsdagen. 

Avkastningen indexeras framöver i event-tid med användandet av τ. Initialt fastställs 

annonseringsdagen, vilket är den dag bolaget gör det känt att en avknoppning ska genomföras. 

Detta är den dag då det första pressmeddelandet om att avknoppningen ska göras blir publikt 

och definieras som τ = 0. För att studien ska ge ett tillförlitligt resultat är det essentiellt att rätt 

dag för annonseringen identifieras samt att ingen annan kurspåverkande information släpps 

samtidigt då det i sådana fall inte går att utröna vilken information som påverkar bolagets värde. 

Datum för annonseringsdagen inhämtas från Thomson Reuters M&A-database, vilket 

dubbelkollas mot Retriever Research Mediearkivet. Pressmeddelanden och nyhetsartiklar 

studeras från flera dagar innan annonseringsdatumet som ges av Thomson Reuters M&A-

database för att säkerställa att informationen inte kommit ut publikt tidigare samt att ingen 

annan kurspåverkande information som kvartals- eller årsrapporter släpptes samtidigt. I de fall 

annonseringen skedde på en icke-handelsdag definieras annonseringsdagen som 

nästkommande handelsdag eftersom det är först då effekten av annonseringen går att se. 
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Nästa steg i eventstudien är att definiera eventfönstret, vilket är den period studien ämnar 

undersöka. Studien använder ett eventfönster i linje med tidigare forskning (ex. Veld & Veld-

Merkoulova, 2004) vilket sträcker sig från 10 dagar innan till 10 dagar efter annonsering. Ett 

utvidgat eventfönster används för att ta hänsyn till de gånger marknaden förutspår 

informationen och dess effekt visas i aktiepriset innan informationen blir publik, samt de gånger 

marknaden inte prisar in informationen direkt vid offentliggörandet (MacKinlay, 1997). Fokus 

i denna studie läggs framförallt på dagen innan till dagen efter annonseringen för att fånga in 

ovan nämnda effekter. Däremot menar MacKinlay (1997) att det finns en nackdel med att 

utvidga eventfönstret eftersom testets styrka minskas som en konsekvens av detta. Dock har 

detta studerats på djupare nivå och resultatet tyder på att en utvidgning av eventfönstret fungerar 

väl (Ball & Torous, 1988). Ett utvidgat eventfönster av olika längd används även av tidigare 

studier som undersöker annonseringseffekten vid avknoppningar (ex. Schipper & Smith, 1983; 

Miles & Rosenfeld, 1983; Krishnaswami & Subramaniam, 1999; Veld & Veld-Merkoulova, 

2004). 

 

Estimeringsperioden används för att uppskatta normal avkastning i syfte att studera hur 

aktieutvecklingen potentiellt skulle sett ut om annonseringen inte ägt rum. Vanligaste perioden 

att använda för detta är en tid innan eventet (MacKinlay, 1997), och av den anledningen sträcker 

sig estimeringsperioden i studien från 130 dagar till 11 dagar innan annonseringen. 

Estimeringsperioden avbryts 11 dagar innan annonseringen för att inte överlappa med 

eventfönstret då detta kan leda till att den estimerade normala avkastningen påverkas av 

potentiellt kurspåverkande information under eventfönstret (MacKinlay, 1997). 

 

4.2.1 Tillvägagångssätt för kortsiktig studie av abnorm avkastning 

Vid undersökning om det förekommer positiv abnorm avkastning i samband med 

annonseringen behöver den normala avkastningen uppskattas. För att uppskatta bolagens 

normala avkastning tillämpas marknadsmodellen vilken rekommenderas av både MacKinlay 

(1997) samt Kothari och Warner (2006) (se även Krishnaswami & Subramaniam, 1999; Veld 

& Veld-Merkoulova, 2004). Fördelen med marknadsmodellen är att den eliminerar den del av 

avkastningen som beror på variationen i marknadsavkastning vilket andra metoder som 

exempelvis den konstanta medelavkastningsmodellen inte gör. På grund av detta reduceras 

variansen för den abnorma avkastningen vilket leder till en ökad möjlighet att finna 

eventeffekter. (MacKinlay, 1997). 
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För att skatta koefficienterna enligt marknadsmodellen som används för att uppskatta normal 

avkastning tillämpas följande ekvation: 

 

Ri,t är totalavkastningen för bolag i under tidsperiod t och Rm,t är avkastningen för indexet 

SIXRX under tidsperiod t. !" och #" är parametrarna från marknadsmodellen där !" 

representerar interceptet för bolag i och #" riktningskoefficienten för bolag i, det vill säga 

regressionens lutning. $",t är den avkastning för bolag i som marknadsmodellen inte kan förklara 

under tidsperiod t med de andra parametrarna och visar avvikelseavkastning. Denna antas vara 

noll. 

 

Vidare tillvägagångssätt för att beräkna abnorm avkastning för bolagen görs som följer: 

 

 %&
',)

 representerar skattad abnorm avkastning för bolag i under tidsperiod τ i eventfönstret och 

!
'
 samt #

*
 är skattade variabler från marknadsmodellen under estimeringsperioden.  

 

Följaktligen beräknas genomsnittlig abnorm avkastning för urvalet för respektive tidsperiod i 

eventfönstret (τ) som studeras: 

 

 

Fortsättningsvis beräknas variansen för den genomsnittliga abnorma avkastningen. 

Estimeringsperioden används för att uppskatta variansen då eventfönstret inte är tillräckligt 

stort för att beräkna den sanna variansen över tidsperioden. Variansen beräknas för att finna 

spridningen i den abnorma avkastningen och används senare för att utföra ett t-test. Följande 

ekvation används för att beräkna variansen: 
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Vidare beräknas den kumulativa abnorma avkastningen (CAR) för respektive observation. 

Detta görs genom att summera den abnorma avkastningen för varje tidsperiod (τ) som studeras 

för varje observation. För att kunna dra generella slutsatser om urvalet är det av intresse att 

studera den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen (CAR) för urvalet, vilket 

beräknas som: 

 

Där τ1 är början av en period som studeras och τ2 är slutet av denna period där både τ1 och τ2 

ligger inom eventfönstret. 

 

Variansen för CAR beräknas genom att summera varianserna för den genomsnittliga abnorma 

avkastningen: 

 

T-värdet (A) för den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen studeras för att 

undersöka huruvida avkastningen är signifikant större än noll. Detta görs genom att dividera 

den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen med kvadratroten av variansen för den 

genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen:  

 

T-värdet studeras sedan på 10%-, 5%-, och 1%-nivån för att undersöka signifikansen i den 

abnorma avkastningen. Ett dubbelsidigt t-test utförs. 

 

4.3 Definition av variabler 

4.3.1 Informationsasymmetri 

För att mäta informationsasymmetri använder tidigare studier olika metoder. Krishnaswami och 

Subramaniam (1999) ställer upp fem olika mått på informationsasymmetri: prognosfel i 

estimerade vinster, standardavvikelsen av vinstprognoser, normaliserade prognosfel, 

volatiliteten i abnorm avkastning vid vinstannonsering samt volatiliteten av residualen i daglig 

avkastning. Liknande mått i förenklad form används av Veld och Veld-Merkoulova (2004) där 
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de mäter normaliserad standardavvikelse av vinstprognoser. På grund av denna studies 

omfattning och begränsningar i tillgång till information använder vi moderbolagets storlek som 

proxy för informationsasymmetri. Detta används bland annat av Llorente et al. (2002) som 

menar att stora bolag har lägre informationsasymmetri än små. Denna syn delas av flera andra 

studier (ex. Atiase, 1985; Lo & MacKinlay, 1990; Chae, 2005) där Atiase (1985) menar att 

större bolag har en högre grad av transparens och redovisar mer information publikt. Således 

minskar informationsproblemet mellan bolaget och investerare.  

 

Eftersom informationsasymmetrin studeras innan annonseringen av avknoppningen definieras 

moderbolagets storlek som marknadsvärdet vid slutet av estimeringsperioden. Detta medför att 

den värdeeffekt som potentiellt uppstår vid annonseringen av avknoppningen inte tas med i 

marknadsvärdet. Logaritmen av marknadsvärdet används för att i regressionen få en mer 

normalfördelad variabel och lindra problem kopplade till heteroskedasticitet (Murray, 2006, s. 

420-422), det vill säga att variansen i urvalet skiljer sig. Urvalet delas upp i två grupper efter 

storlek där de moderbolag med högre (lägre) marknadsvärde än medianen klassificeras som 

bolag med låg (hög) informationsasymmetri. Medianen används som genomsnittsmått för att 

grupperna vid uppdelning ska bli lika stora och inte snedvridas på grund av spridningen i 

urvalet. Ett dubbelsidigt t-test utförs mellan grupperna för att studera om skillnaden i abnorm 

avkastning är signifikant större än noll. I regressionsanalysen är variabeln kontinuerlig och 

ingen uppdelning i grupper görs. 

 

4.3.2 Relativ storlek 

Relativ storlek definieras i studien som det avknoppade bolagets marknadsvärde vid slutet av 

dess första handelsdag relativt summan av det avknoppade bolagets och dess tidigare 

moderbolags marknadsvärde vid slutet av den dag då avknoppningen sker. Detta 

tillvägagångssätt använder sig även tidigare litteratur som studerar den relativa storlekens 

påverkan på den abnorma avkastningen (ex. Krishnaswami & Subramaniam, 1999; Veld & 

Veld-Merkoulova, 2004). Den relativa storleken skulle även kunna beräknas som det 

avknoppade bolagets marknadsvärde dividerat med marknadsvärdet av det kombinerade 

bolaget innan annonseringen av avknoppningen. Detta medför dock problem då det avknoppade 

bolagets marknadsvärde inkluderar effekten av annonseringen av avknoppningen. Jämförs detta 

med det kombinerade bolagets marknadsvärde innan annonsering finns det risk för att den 

relativa storleken drivs upp för mycket, då det kombinerade bolagets marknadsvärde innan 
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annonsering inte inkluderar den potentiellt värdeskapande effekten vid annonseringen av 

avknoppningen. (Krishnaswami & Subramaniam, 1999). 

 

Urvalet delas upp i två grupper baserat på relativ storlek. Avknoppningar vars relativa storlek 

är större (mindre) än medianen klassificeras som relativt stora (små) avknoppningar. Tidigare 

studier har klassificerat relativt små avknoppningar som de avknoppningar vilka utgör mindre 

än 10% av dess moderbolags marknadsvärde8. Om den uppdelningen görs i denna studie 

resulterar det i att endast sex observationer klassificeras som relativt små. Detta anses leda till 

en skev fördelning av urvalet, varför medianen istället används. Ett dubbelsidigt t-test utförs 

för att studera huruvida skillnaden i avkastning mellan grupperna är signifikant större än noll. 

I regressionsanalysen är variabeln kontinuerlig och ingen uppdelning i grupper görs. 

 

4.3.3 Kontrollvariabel för industriellt fokus 

Då flera tidigare studier funnit att ett ökat industriellt fokus hos moderbolaget efter 

avknoppningen leder till en ökad abnorm avkastning vid annonseringstillfället (ex. Desai & 

Jain, 1999; Veld & Veld-Merkoulova, 2004; 2009) inkluderar även denna studie en 

kontrollvariabel för detta. Både Veld och Veld-Merkoulova (2004) och Desai och Jain (1999) 

använder sig av SIC-koder (Standard Industry Classification Code) för att undersöka huruvida 

moderbolaget knoppar av en del av verksamheten som inte är i samma industri. I Sverige finns 

liknande koder som tillhandahålls av SCB (SNI-koder). Dessa har dock visats sig vara 

olämpliga att använda för flertalet bolag i studien då det av SNI-koden exempelvis framgår att 

både moderbolaget och det avknoppade bolaget i vissa fall efter avknoppningen klassificeras 

som verksamhet bedriven av huvudkontor men inte inom vilken industri. För att klassificera 

huruvida moderbolaget knoppar av en verksamhet inom en annan industri undersöks istället 

pressmeddelanden kopplade till avknoppningen, bolagens hemsidor samt Thomson Reuters 

Eikon för att studera branschbeskrivningar. Om det avknoppade bolaget verkar inom en annan 

industri än moderbolaget klassificeras avknoppningen som ett ökat industriellt fokus för 

moderbolaget, och om det avknoppade bolaget verkar inom samma industri som moderbolaget 

klassificeras avknoppningen som att moderbolagets industriella fokus inte ökar. Ingen 

uppdelning i grupper sker efter denna variabel, utan den inkluderas enbart i regressionsanalysen 

som en dummyvariabel.  

 

																																																								
8 Se Miles & Rosenfeld (1983) samt Hite & Owers (1983) 
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4.4 Multipel regression 

För att undersöka huruvida det finns specifika variabler med förklarande karaktär för den 

abnorma avkastningen och om flera hypoteser finns i studien är det lämpligt att använda en 

regressionsmodell (MacKinlay, 1997). Denna studie använder en multipel regressionsmodell 

där den beroende variabeln, det vill säga den variabel som påverkas av ändringar i andra 

variabler (Saunders et al., 2016, s.527), är den abnorma avkastningen. De oberoende 

variablerna, de variabler som påverkar den beroende variabeln (Saunders et al., 2016, s. 527), 

som testas är sådana som tidigare studier funnit ha en påverkan på den abnorma avkastningen 

och inkluderar informationsasymmetri (Krishnaswami & Subramaniam, 1999), relativ storlek 

(ex. Schipper & Smith, 1983; Veld & Veld-Merkoulova, 2004) samt industriellt fokus (ex. 

Desai & Jain, 1999; Veld & Veld-Merkoulova, 2004). Följande regressioner ställs upp: 

 

Regressionsekvation 1: 

Regressionsekvation 2: 

Regressionsekvation 3: 

 

B%& definieras i enlighet med Veld och Veld-Merkoulova (2004) som den genomsnittliga 

kumulativa abnorma avkastningen för urvalet från en dag innan till en dag efter annonsering 

(dag -1 till dag +1), och är den beroende variabeln. α representerar regressionens intercept och 

de olika β representerar riktningskoefficienterna för de olika oberoende variablerna. Variabeln 

ln(marknadsvärde) är studiens proxy för informationsasymmetri. Sista termen i 

regressionsekvationerna ($
'
) visar feltermen. 

 

En OLS-regression (Ordinary Least Squares) används i denna studie vilken förutsätter 

homoskedasticitet för urvalet, det vill säga att respektive variabler i regressionen har samma 

varians. Om homoskedasticitet inte kan förutsättas kan det uppstå problem med 

heteroskedasticitet (MacKinlay, 1997), vilket innebär att när den oberoende variabeln ändras 

så ändras även den oförklarade variationen i den beroende variabeln vilket medför 

komplikationer för att dra statistiska slutsatser. För att motverka sådana problem kan logaritmen 

av värdena för variablerna användas i regressionen. Detta görs, i enlighet med Chae (2005), för 
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variabeln informationsasymmetri som approximeras med moderbolagets marknadsvärde. 

Logaritmen av marknadsvärdet medför även en ökad normalfördelning för variabeln. Vidare 

används robusta standardfel, vilka tar hänsyn till heteroskedasticitet, i regressionen för att 

beräkna signifikansen för variablerna (Murray, 2006, s. 422). Industriellt fokus är en 

dummyvariabel som antar värdet 1 om avknoppningen leder till ett ökat industriellt fokus och 

0 om avknoppningen inte leder till detta. Relativ storlek anges procentuellt och logaritmeras 

inte. 

 

Från regressionerna studeras både R2 och det justerade R2-värdet vilket visar hur mycket av 

variansen i den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablerna. Justerad R2 

studeras eftersom R2 ökar i takt med att fler oberoende variabler inkluderas i 

regressionsmodellen, således framstår det som att modellens förklaringsgrad ökar trots att den 

nya variabeln möjligen inte bidrar med ett ökat förklaringsvärde. Justerad R2 tar hänsyn till 

antalet inkluderade variabler och ökar enbart då den nya variabeln som inkluderas faktiskt ökar 

förklaringsgraden i modellen. Vidare studeras de olika riktningskoefficienterna (β) från 

modellen för att undersöka huruvida det finns någon signifikans i de oberoende variablerna. 

 

4.5 Metod för att mäta långsiktig abnorm avkastning för moderbolagen och de 

avknoppade bolagen efter avknoppningen 

För att mäta den långsiktiga abnorma avkastningen för moderbolagen och de avknoppade 

bolagen efter avknoppningen används Ibbotsons (1975) Returns Across Time and Securities-

metod (RATS). Tidigare studier som mätt den långsiktiga abnorma avkastningen för 

moderbolagen och de avknoppade bolagen har bland annat använt en buy-and-hold-metod med 

matchande bolag som benchmark (ex. Cusatis et al., 1993; Desai & Jain, 1999). Denna metod 

förutsätter att det på samma marknad finns liknande bolag, baserat på exempelvis 

marknadsvärde, inom samma industri för att de ska kunna användas som matchande bolag 

(Desai & Jain, 1999). Klein och Rosenfeld (2010) använder metoden calendar-time-portfolio 

där portföljer skapas på rullande basis innehållande bolag som under en viss tidsperiod utfört 

en avknoppning, vilket förutsätter att portföljen kan rullas med ett visst antal bolag under en 

viss period (Klein & Rosenfeld, 2010). På grund av den svenska marknadens storlek, studiens 

urval samt dess omfattning är dessa metoder inte lämpliga och/eller möjliga för 

undersökningen.  
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RATS-metoden mäter istället varje bolags abnorma avkastning genom att studera en portfölj 

bestående av ett bolags aktie där aktien köps första handelsdagen och säljs sista handelsdagen 

varje månad. Modellen ställer upp en regression per månad, så kallade eventmånader, mot 

specifika riskjusteringar där olika aktiers totalavkastning för olika perioder kan jämföras mot 

varandra. Fördelen med denna metod är att den tillåter systematisk risk att justeras varje månad 

som regressionerna ställs upp, nackdelen ligger dock i att vid överlappande event finns det risk 

för korrelation mellan observationernas abnorma avkastning (Ibbotson, 1975). 

Riskjusteringarna som används är dels den trefaktormodell som förespråkas av Fama och 

French (1993) dels Carharts (1997) utvidgning av denna som även inkluderar en faktor för 

momentum. Således inkluderas marknadsriskpremien, en storlekspremie och en värdepremie 

(Fama & French, 1993) samt en momentumfaktor (Carhart, 1997). Det estimerade interceptet 

(ατ) från regressionen representerar den månatliga genomsnittliga abnorma avkastningen för 

varje eventmånad τ där månaden då avknoppningen genomförs, i likhet med Klein och 

Rosenfeld (2010), definieras som noll (τ = 0). Abnorm avkastning från eventmånad +1 till +12 

efter avknoppningen studeras och månad 0 utesluts eftersom historiska data för hela månaden 

då avknoppningen genomfördes inte finns tillgänglig för de avknoppade bolagen. Följande 

regressioner ställs upp för varje eventmånad: 

 

Ri,t är den totala avkastningen för aktie i under kalendermånad t i relation till eventmånaden, 

där τ = 0 är den månad då avknoppningen genomförs. Rf,t är avkastningen på en en-månads 

statsskuldväxel under kalendermånad t i relation till eventmånad τ och MKTt är den månatliga 

avkastningen för SIXRX justerat för avkastningen på en en-månads statsskuldväxel för 

kalendermånad t i relation till eventmånad τ. SMBt, HMLt och MOMt är respektive avkastning 

för faktorerna storlek, värde samt momentum i kalendermånad t i relation till eventmånad τ. 

Alla bolag på NASDAQ Stockholm rankas i december varje år baserat på deras marknadsvärde 

och sedan används medianen för att dela upp bolagen i två grupper, små (S) och stora (B) bolag. 

Bolagen rankas också baserat på deras bokförda värde av eget kapital relativt marknadsvärde 

och delas sedan upp i de 30% med lägst värde (L), 40% i mitten (M) och 30% med högst värde 

(H). Baserat på dessa uppdelningar konstrueras sex portföljer. SMB är beräknad som skillnaden 

varje månad mellan den genomsnittliga avkastningen för tre småbolagsportföljer (S/L, S/M och 

S/H) och den genomsnittliga avkastningen för tre storbolagsportföljer (B/L, B/M och B/H). 

HML är beräknad som skillnaden mellan den genomsnittliga avkastningen för de två 

 &
',/
− &

V,/
= !

)
+ #

)
WXY

/
+ K

)
ZW[

/
+ ℎ

)
]W^

/
+ $

)
 

&
',/
− &

V,/
= !

)
+ #

)
WXY

/
+ K

)
ZW[

/
+ ℎ

)
]W^

/
+ S

)
W_W

/
+ $

)
 

(11) 

(12) 



	 22 

portföljerna med högt bokfört värde av eget kapital relativt marknadsvärde (S/H och B/H) och 

den genomsnittliga avkastningen för för de två portföljerna med lågt bokfört värde av eget 

kapital relativt marknadsvärde (S/L och B/L). MOM beräknas i likhet med Carhart (1997) som 

skillnaden mellan den likaviktade genomsnittliga avkastningen för bolag med den 30% högsta 

avkastningen de senaste 11 månaderna och den likaviktade genomsnittliga avkastningen för 

bolag med den 30% lägsta avkastningen de senaste 11 månaderna. 

 

För att mäta abnorm avkastning under hela tidsperioden summeras intercepten från varje 

månads regression. Genom att göra detta blir det möjligt att studera abnorm avkastning för den 

tidsperiod som är av intresse. 

 

Standardfelet beräknas sedan för att kunna utföra t-testet, och följande ekvation används: 

 

T-testen utförs för att studera huruvida den abnorma avkastningen är signifikant större än noll. 

Ett dubbelsidigt t-test utförs och t-värdet beräknas som CAR för perioden dividerat med 

standardfelet för perioden: 

 

4.6 Robusthetstest för långsiktig abnorm avkastning för moderbolagen och de 

avknoppade bolagen 

Då tidigare studier använder sig av olika metoder för att mäta den långsiktiga abnorma 

avkastningen för moderbolagen och de avknoppade bolagen och kommer fram till olika resultat 

beroende på metod, utförs i denna studie ett robusthetstest genom att mäta den långsiktiga 

avkastningen enligt en buy-and-hold-abnormal-return-metod. Denna metod beräknar abnorm 

avkastning genom att subtrahera den realiserade avkastningen för ett valt benchmark från den 

realiserade avkastningen över samma tidsperiod för varje studerat bolag. (Kothari & Warner, 

2006). Metoden används bland annat av Veld och Veld-Merkoulova (2004) med matchande 

bolag som benchmark. På grund av tidigare diskuterade anledningar samt att denna metod inte 
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är den huvudsakliga undersökningsmetoden i studien används inte matchande bolag som 

benchmark, utan marknadsindexet SIXRX. Nedan ekvation används för att beräkna abnorm 

avkastning: 

 

Där Ri,t representerar avkastningen för bolag i vid tidpunkt t och Rb,t representerar avkastningen 

för benchmarket vid tidpunkt t, vilket i detta fall är avkastningen för SIXRX. Den 

genomsnittliga abnorma avkastningen för urvalet beräknas enligt: 

 

För att testa huruvida den abnorma avkastningen är större än noll beräknas standardfelet som 

senare används i ett dubbelsidigt t-test: 

 

T-värdet fås genom att dividera den genomsnittliga abnorma avkastningen med dess 

standardfel: 

5. Resultat och analys 

5.1 Kortsiktig abnorm avkastning för moderbolagen vid annonsering av en avknoppning 

Studiens första hypotes utgår från att svenska moderbolag erfar en positiv abnorm avkastning 

vid annonsering av en avknoppning. I Tabell 3 presenteras den genomsnittliga kumulativa 

abnorma avkastningen för moderbolagen i urvalet för tidsperioderna dag -10 till dag -2, dag -1 

till dag 0, dag 0, dag -1 till dag +1 samt dag +2 till dag +10. Således visas bolagens avkastning 

innan annonseringen, på annonseringsdagen samt utvecklingen efter annonseringstillfället. 
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Tabell 3 – Abnorm avkastning för urvalet vid annonseringsdagen 
N=28 
 Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning 
Tidsperiod (dagar) Medelvärde % T-värde 
-10 till -2 -0,4 -0,31 
-1 till 0 2,3*** 3,82 
0 1,7*** 4,10 
-1 till +1 4,1*** 5,53 
+2 till +10 0,7 0,49 

Tabell 3 visar den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen för hela urvalet av 28 avknoppningar 
genomförda på den svenska marknaden mellan januari 2000 till juni 2017. Annonseringen av att ett bolag ska 
genomföra en avknoppning hämtas från Thomson Reuters M&A-database. Abnorm avkastning beräknas genom 
marknadsmodellen, normal avkastning estimeras över en 120-dagarsperiod för varje enskilt bolag (från dag -130 
till -11). En, två och tre asterisk(er) indikerar signifikans på 10%- (*), 5%- (**) och 1%-nivån (***). 
Signifikansnivån är baserad på ett dubbelsidigt t-test. 
 

Resultaten från eventstudien visar att den genomsnittliga abnorma avkastningen vid 

annonseringsdagen (0) för hela urvalet uppgår till 1,7% och är signifikant på 1%-nivån. När 

eventfönstret utvidgas och inkluderar dagen innan samt dagen efter annonseringen (-1 till +1) 

uppgår den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen till 4,1% vilket även det är 

signifikant på 1%-nivån. Den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen dagen innan 

annonsering till annonseringsdagen (-1 till 0) är 2,3%. Trots att både resultatet för tidsperioden 

(-1 till 0) och (-1 till +1) är signifikant på 1%-nivån framgår det att den största delen av den 

genomsnittliga abnorma avkastningen uppstår dagen efter annonsering, vilket ger en indikation 

på att marknaden möjligen inte förutspår informationen i lika stor utsträckning som den inte 

prisar in informationen på annonseringsdagen. Vidare avtar den genomsnittliga kumulativa 

avkastningen perioden efter annonseringen (+2 till +10) och resultatet visar ingen signifikans. 

Detta är i paritet med vad Miles och Rosenfeld (1983) samt Hite och Owers (1983) finner, och 

det ter sig som att den svenska marknaden är effektiv i sin halvstarka form då 

annonseringseffekten avtar och ingen signifikant abnorm avkastning uppstår. Fortsättningsvis 

visar resultatet inga tecken på att informationen skulle kommit ut till marknaden innan 

annonseringen eftersom att perioden innan annonseringsdagen inte visar någon signifikant 

abnorm avkastning. 

 

Trots att den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen i vårt resultat är aningen högre 

än jämförbara studier är det dock i linje med vad som generellt observerats i tidigare forskning 

av exempelvis Schipper och Smith (1983), Desai och Jain (1999) samt Veld och Veld-

Merkoulova (2004). Vidare visar detta resultat att vad Veld och Veld-Merkoulova (2004) kom 

fram till för svenska avknoppningar möjligen är missvisande på grund av den finanskris som 
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rådde i Sverige under början av 1990-talet. Troligen har det skett marknadsmässiga 

förändringar sedan dess, samt att bankernas avknoppningar av fastighetsverksamheter 

potentiellt snedvred deras resultat. Slutligen leder detta resultat till att studiens första hypotes, 

H1, accepteras. 

 

I Tabell 4 presenteras resultaten för undergrupperna där Panel A visar genomsnittlig kumulativ 

abnorm avkastning för moderbolagen uppdelat efter hög respektive låg informationsasymmetri 

och Panel B visar genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning för moderbolagen uppdelat efter 

relativt stora respektive relativt små avknoppningar. 

 
Tabell 4 – Abnorm avkastning för undergrupperna kring annonseringsdagen 
N=28 
Panel A: Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning uppdelat efter informationsasymmetri för perioden     
(-1,+1) 

 
Hög informationsasymmetri 
(N=14) 

Låg informationsasymmetri 
(N=14) Skillnad 

Medelvärde % T-värde Medelvärde % T-värde Medelvärde % 
CAR 4,5*** 3,81 3,7*** 4,14 0,9 
      
Panel B: Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning uppdelat efter relativ storlek för perioden (-1,+1) 

 
Stora (N=14) Små (N=14) Skillnad 
Medelvärde % T-värde Medelvärde % T-värde Medelvärde % 

CAR 5,3*** 4,93 2,9*** 2,85 2,4 
Tabell 4 visar den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen för undergrupperna informationsasymmetri 
och relativ storlek för urvalet av 28 avknoppningar genomförda på den svenska marknaden mellan perioden januari 
2000 och juni 2017. Annonseringen av att ett bolag ska genomföra en avknoppning erhålls från Thomson Reuters 
M&A-database. Abnorm avkastning beräknas genom marknadsmodellen, normal avkastning estimeras över en 
120-dagarsperiod för varje enskilt bolag (från dag -130 till dag -11). Panel A visar genomsnittlig kumulativ abnorm 
avkastning uppdelat efter informationsasymmetri. Hög (låg) grad av informationsasymmetri definieras som under 
(över) medianen av moderbolagens marknadsvärde vilket används som proxy för informationsasymmetri. Panel 
B visar den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen baserat på relativ storlek. Relativ storlek definieras 
som det avknoppade bolagets marknadsvärde relativt summan av det avknoppade bolagets och dess tidigare 
moderbolags marknadsvärde efter det att avknoppningen utförts. Relativt stora (små) avknoppningar klassificeras 
över (under) medianen för relativ storlek i urvalet. Skillnad i medelvärde visas i procentenheter. En, två och tre 
asterisk(er) indikerar signifikans på 10%- (*), 5%- (**) och 1%-nivån (***). Signifikansnivån är baserad på ett 
dubbelsidigt t-test. 
 

Av Tabell 4, Panel A går att utläsa att för dagarna kring annonseringen av avknoppningen (-1 

till +1) genererar moderbolagen med hög informationsasymmetri en genomsnittlig kumulativ 

abnorm avkastning på 4,5% (signifikant på 1%-nivån) medan moderbolagen med låg 

informationsasymmetri visar en genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning på 3,7% över 

samma period (signifikant på 1%-nivån). Skillnaden i genomsnittlig kumulativ abnorm 

avkastning för de två grupperna uppgår till 0,9 procentenheter, vilket inte är signifikant större 

än noll. Av resultatet att döma stämmer detta överens med vad Veld och Veld-Merkoulova 
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(2004) finner gällande informationsasymmetrins påverkan på abnorm avkastning för 

moderbolag på den europeiska marknaden och ställer sig i kontrast mot vad Krishnaswami och 

Subramaniam (1999) finner för avknoppningar annonserade i USA. Däremot använder båda 

dessa studier andra mått för informationsasymmetri, vilket gör att resultaten inte är helt 

jämförbara men det ger ändock en indikation på hur situationen ser ut på den svenska 

marknaden. Vidare innebär denna ej signifikanta skillnad att studiens andra hypotes, H2, 

förkastas. 

 

Av Tabell 4, Panel B framgår att den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen för 

relativt stora avknoppningar uppgår till 5,3% över perioden (-1 till +1), vilket är signifikant på 

1%-nivån. För de relativt små avknoppningarna uppgår den genomsnittliga kumulativa 

abnorma avkastningen för samma period till 2,9%, vilket även det är signifikant på 1%-nivån. 

Skillnaden i genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning för de två grupperna över perioden 

uppgår till 2,4 procentenheter vilket inte visar någon signifikans. Således verkar det för den 

svenska marknaden som att den relativa storleken inte har en påverkan på hur stor den abnorma 

avkastningen för moderbolaget blir vid annonsering och hypotes H3 som tidigare formulerats 

förkastas. Detta ställer sig emot vad som tidigare funnits av bland annat Miles och Rosenfeld 

(1983) samt Hite och Owers (1983) på den amerikanska marknaden. Dock klassificeras relativt 

små avknoppningar i dessa studier som de avknoppade bolag vilka utgör mindre än 10% av 

moderbolagets marknadsvärde och denna studie använder medianen för att dela upp urvalet. 

Detta kan ha en påverkan på resultatet och möjligen skulle det se annorlunda ut vid en likadan 

uppdelning. 

 

I Tabell 5 visas resultatet från regressionsanalysen av den genomsnittliga kumulativa abnorma 

avkastningen för tredagarsperioden kring annonseringen (-1 till +1). 
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Tabell 5 – Regressionsanalys för abnorm avkastning 
N=28 
Variabel (1) (2) (3) 

Intercept 0,09 
(2,00) 

0,01 
(0,49) 

0,08 
(1,14) 

Industriellt fokus 0,03* 
(1,75) 

0,03 
(1,58) 

0,03 
(1,57) 

Informationsasymmetri 
(ln(marknadsvärde)) 

-0,01 
(-1,57)  -0,01 

(-1,12) 

Relativ storlek  
0,04 
(0,53) 
 

0,01 
(0,10) 

R2 0,19 0,10 0,19 
Justerad R2 0,12 0,03 0,09 

Tabell 5 visar resultatet från multipel regressionsanalys av genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning för 
tredagarsperioden kring annonseringsdagen (-1 till +1) bestående av hela urvalet om 28 observationer genomförda 
på den svenska marknaden under perioden januari 2000 och juni 2017. Industriellt fokus är en dummyvariabel 
som antar värdet 1 om det avknoppade bolaget verkar inom en annan industri än moderbolaget och värdet 0 om 
moderbolaget och det avknoppade bolaget är inom samma industri. Informationsasymmetri definieras som 
logaritmen av moderbolagets marknadsvärde vid slutet av estimeringsperioden (dag -11). Relativ storlek är kvoten 
av det avknoppade bolagets marknadsvärde vid slutet av första handelsdagen och summan av det avknoppade 
bolagets och moderbolagets marknadsvärde vid slutet av det avknoppade bolagets första handelsdag. En, två och 
tre asterisk(er) indikerar signifikans på 10%- (*), 5%- (**) och 1%-nivån (***). Värden inom parentes visar t-
värden. 
 

I den första regressionen (1) inkluderas kontrollvariabeln för industriellt fokus samt variabeln 

för informationsasymmetri. R2 för regressionen uppgår till 0,19 och innebär att de inkluderade 

variablerna i modellen kan förklara 19,0% av variansen i den genomsnittliga kumulativa 

abnorma avkastningen. Variabeln för informationsasymmetri visar ett negativt samband vilket 

är i linje med studiens tidigare formulerade hypotes, H2. Eftersom informationsasymmetri 

approximeras med bolagets storlek och utgår från att små bolag har högre 

informationsasymmetri än stora är ett negativt samband att vänta, det vill säga desto lägre 

bolagsvärde (högre informationsasymmetri) desto högre abnorm avkastning. Däremot visar inte 

variabeln någon signifikans vilket stämmer överens med resultatet i Tabell 4, Panel A vilket 

visar att det inte finns någon signifikant skillnad i genomsnittlig abnorm avkastning för bolag 

med hög respektive låg informationsasymmetri. Detta är i paritet med resultatet för Veld och 

Veld-Merkoulova (2004) som inte heller finner någon signifikans för variabeln 

informationsasymmetri, men går emot vad Krishnaswami och Subramaniam (1999) visar för 

informationsasymmetrins påverkan på den abnorma avkastningen för moderbolagen i USA. I 

den första regressionen (1) visar kontrollvariabeln industriellt fokus signifikans. 

 

Fortsättningsvis inkluderar den andra regressionen (2) dels kontrollvariabeln för industriellt 

fokus dels variabeln för relativ storlek. R2 för regressionen (2) uppgår till 0,10 och således kan 
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modellen förklara 10,0% av variansen i den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen. 

Vidare visar ingen av de inkluderade variablerna någon signifikans, vilket stämmer överens 

med resultatet i Tabell 4, Panel B som visar att relativt stora avknoppningar inte genererar någon 

signifikant större abnorm avkastning än relativt små. Resultatet för denna regression ställer sig 

i kontrast med vad Krishnaswami och Subramaniam (1999) och Veld och Veld-Merkoulova 

(2004) presenterar, där båda studierna finner att relativ storlek har en signifikant påverkan på 

den abnorma avkastningen. Vad skillnaden i resultat mellan studierna kan bero på är att urvalet 

för denna studie är relativt litet vilket leder till en låg spridning för variabeln relativ storlek och 

kan bidra till att ingen signifikans finnes. 

 

Slutligen visar den tredje regressionen (3) resultatet då samtliga variabler inkluderas. Ingen 

signifikans finnes för någon av variablerna i denna regression, men det som är av intresse är 

hur värdet på den justerade R2 förhåller sig gentemot samma värde i de två andra regressionerna. 

Justerad R2 i den tredje regressionen (3) är lägre än vad den är i den första regressionen (1), 

men högre än vad den är i den andra regressionen (2). Detta innebär att när variabeln relativ 

storlek inkluderas i regressionen med variablerna industriellt fokus och informationsasymmetri 

minskar förklaringsgraden för variansen i den abnorma avkastningen. Således ter det sig om att 

variabeln relativ storlek inte bidrar med någon förklaring till hur den abnorma avkastningen för 

moderbolagen vid annonseringen förhåller sig, utan snarare att den bidrar till en lägre 

förklaringsgrad för modellen. 

 

5.2 Långsiktig prestation för moderbolagen efter att avknoppningen genomförts 

Tabell 6 visar månatlig avkastning för moderbolagen från månaden efter avknoppningen 

genomfördes upp till 12 månader enligt Fama och Frenchs (1993) trefaktormodell samt 

Carharts (1997) fyrfaktormodell. Månaden då avknoppningen genomfördes studeras inte då 

historiska data för hela månaden då avknoppningen genomfördes för de avknoppade bolagen 

inte finns tillgänglig och resultaten blir då ej jämförbara. 
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Tabell 6 – Genomsnittlig abnorm avkastning för moderbolagen efter avknoppningen 
N=26 
 Fama French (1993) Carhart (1997) 
Eventmånad AR % T-värde AR % T-värde 
+1 0,5 0,17 0,4 0,13 
+2 -4,2 -2,10 -4,1 -1,95 
+3 -0,9 -0,35 -0,9 -0,33 
+4 -0,1 -0,05 0,2 0,09 
+5 -2,3 -1,05 -2,5 -1,32 
+6 -1,0 -0,29 -0,9 -0,26 
+7 1,4 0,67 2,0 1,18 
+8 5,6* 1,93 5,7* 1,90 
+9 2,3 0,64 2,9 0,78 
+10 5,8** 2,32 8,0*** 3,2 
+11 -0,9 -0,32 -0,5 -0,18 
+12 0,8 0,33 0,8 0,33 
CAR +1,+6 -8,0 -1,26 -7,8 -1,20 
CAR +1,+12 7,0 0,75 11,1 1,19 

Tabell 6 visar den månatliga abnorma avkastningen (AR) och den kumulativa abnorma avkastningen (CAR) i 
procent för urvalet av 26 moderbolag som genomfört en avknoppning på den svenska marknaden mellan perioden 
januari 2000 och januari 2016. Abnorm avkastning för månad +1 till +12 studeras och månad 0 exkluderas då 
historiska data för hela månaden då avknoppningen genomfördes inte finns att tillgå för de avknoppade bolagen. 
Abnorm avkastning beräknas för varje eventmånad genom Ibbotsons (1975) RATS (Returns Across Time and 
Securities) och tillämpning av Fama och Frenchs (1993) trefaktormodell som inkluderar marknadsriskpremien 
(MKT), en storlekspremie (SMB) och en värdepremie (HML). Vidare tillämpas Carharts (1997) 
fyrfaktormodell som utöver (MKT), (SMB) och (HML) även inkluderar en faktor för momentum (MOM). Data för 
faktorerna (MKT), (SMB), (HML) och (MOM) hämtas från Swedish House of Finance. En, två och tre asterisk(er) 
indikerar signifikans på 10%- (*), 5%- (**) respektive 1%-nivån (***).  
 

Den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen för moderbolagen de sex första 

eventmånaderna (+1 till +6) efter att avknoppningen genomförts är negativ både enligt Fama 

och Frenchs (1993) samt Carharts (1997) modell. För hela perioden, det vill säga från 

eventmånad +1 till +12, är dock resultatet positivt för båda modellerna. Mätt enligt Fama och 

Frenchs (1993) modell uppgår den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen till 7,0% 

och enligt Carharts (1997) uppgår den till 11,1%. Således ter det sig som att bulken av den 

abnorma avkastningen sker i eventmånaderna +7 till +12. Resultatet är dock ej signifikant större 

än noll och således verkar inte moderbolagen generera överavkastning upp till ett år efter att 

avknoppningen genomförts. Av resultatet att döma förkastas hypotes fyra, H4, till viss del då 

denna bland annat utgår från att moderbolagen genererar en långsiktig positiv abnorm 

avkastning upp till ett år efter avknoppningen. Detta stämmer överens med vad både Veld och 

Veld-Merkoulova (2004) samt Klein och Rosenfeld (2010) finner för moderbolagen 

inkluderade i deras studier, då ingen av dem finner att moderbolagen skulle generera en 

överavkastning upp till ett år efter avknoppningens genomförande. Dock använder Veld och 
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Veld-Merkoulova (2004) en buy-and-hold-metod med matchande bolag som benchmark, och 

Klein och Rosenfeld (2010) använder sig av metoden calendar-time-portfolio vilket gör att 

resultaten inte är helt jämförbara. Emellertid stärker dock resultatet från denna studie vad som 

tidigare observerats då avkastningen mätt med en annan metod inte heller finner någon 

signifikans. Vidare uppvisar den genomsnittliga abnorma avkastningen inget specifikt mönster, 

utan likt en effektiv marknad verkar priserna röra sig oförutsägbart för moderbolagen. 

 

5.3 Långsiktig prestation för de avknoppade bolagen 

Resultatet för de avknoppade bolagen presenteras i Tabell 7 för respektive eventmånad. För de 

avknoppade bolagen exkluderas en observation vars moderbolag inkluderas i den långsiktiga 

studien. Detta beror på att det avknoppade bolaget i fråga erfar en extremt hög abnorm 

avkastning i eventmånad +12 och klassificeras som outlier. Om denna observation inkluderas 

resulterar det i skevhet både i den abnorma avkastningen samt dess standardfel och resultatet 

blir inte representativt. Se Appendix Tabell III för resultatet med denna inkluderad. 

 
Tabell 7 – Genomsnittlig abnorm avkastning för de avknoppade bolagen 
N=25 
 Fama French (1993) Carhart (1997) 
Eventmånad AR % T-värde AR % T-värde 
+1 2,2 0,40 2,1 0,38 
+2 0,8 0,27 1,3 0,41 
+3 0,1 0,04 0,2 0,07 
+4 6,4** 2,13 5,5* 1,83 
+5 -1,5 -0,45 -1,6 -0,50 
+6 3,4 1,10 3,7 1,19 
+7 1,4 0,64 1,6 0,73 
+8 2,3 0,79 2,3 0,79 
+9 3,1 0,84 2,7 0,71 
+10 3,3 1,18 5,4* 1,80 
+11 2,6 1,30 2,6 1,30 
+12 6,9 1,03 6,9 1,03 
CAR +1,+6 11,4 1,30 11,2 1,27 
CAR +1,+12 30,9** 2,46 32,7** 2,55 

Tabell 7 visar den månatliga abnorma avkastningen (AR) och kumulativ abnorm avkastning (CAR) i procent för 
urvalet av 25 avknoppade bolag under eventmånaderna +1 till +12 mellan perioden januari 2000 till januari 2016. 
En observation exkluderas på grund av att den klassificeras som outlier. Eventmånad 0 (månaden avknoppningen 
utförs) exkluderas till följd av att historiska data för denna månad inte finns att tillgå för de avknoppade bolagen. 
Abnorm avkastning beräknas för varje eventmånad genom Ibbotsons (1975) RATS-metod (Returns Across Time 
and Securities) och tillämpning av Fama och Frenchs (1993) trefaktormodell som inkluderar marknadsriskpremien 
(MKT), en storlekspremie (SMB) och en värdepremie (HML). Vidare tillämpas Carharts (1997) fyrfaktormodell 
som utöver (MKT), (SMB) och (HML) även inkluderar en faktor för momentum (MOM). Data för faktorerna 
(MKT), (SMB), (HML) och (MOM) hämtas från Swedish House of Finance. En, två och tre asterisk(er) indikerar 
signifikans på 10%- (*), 5%- (**) och 1%-nivån (***).  
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Den abnorma avkastningen för de avknoppade bolagen skiljer sig till viss del från den för 

moderbolagen. De första sex eventmånaderna (+1 till +6) uppvisar de avknoppade bolagen 

ingen signifikant genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning varken enligt Fama och Frenchs 

(1993) eller Carharts (1997) modell. För hela mätperioden (+1 till +12) uppgår den 

genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen enligt Fama och Frenchs (1993) modell till 

30,9% vilket är signifikant större än noll på 5%-nivån. Enligt Carharts (1997) modell över 

samma tidsperiod uppgår den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen till 32,7% och 

är signifikant större än noll på 5%-nivån. I likhet med resultatet för moderbolagen uppstår den 

största delen av den genomsnittliga abnorma avkastningen i de sex sista eventmånaderna (+7 

till +12) över mätperioden. I och med denna signifikanta positiva abnorma avkastning 

accepteras den del av studiens fjärde hypotes, H4, som relaterar till de avknoppade bolagens 

långsiktiga abnorma avkastning. Detta resultat ställer sig i kontrast med vad Veld och Veld-

Merkoulova (2004) fann för europeiska avknoppningar annonserade under perioden 1987 till 

2000 där de avknoppade bolagen inte visade någon signifikant abnorm avkastning för en 

innehavsperiod av 6 eller 12 månader från avknoppningens genomförande. Resultatet skiljer 

sig även från det funnet av Klein och Rosenfeld (2010) för avknoppningar annonserade mellan 

1994 till 2005 på den amerikanska marknaden, vilka inte heller finner någon signifikant positiv 

abnorm avkastning för de avknoppade bolagen för 12 månader då portföljerna likaviktas. 

Däremot består urvalet i Veld och Veld-Merkoulovas (2004) och Klein och Rosenfelds (2010) 

studier av 70 respektive 182 avknoppade bolag, jämfört med 25 avknoppade bolag för denna 

studie. Detta kan vara en förklaring till varför resultatet i denna studie är signifikant, och vid ett 

utökat urval skulle likväl den abnorma avkastningen för avknoppningar på den svenska 

marknaden kunna elimineras. 

 

5.4 Robusthetstest av långsiktig prestation för moderbolagen och de avknoppade 

bolagen enligt BHAR 

Då tidigare studier visar skillnad i resultat baserat på vilken metod de använder för att mäta 

långsiktig abnorm avkastning (ex. Klein & Rosenfeld, 2010) använder denna studie även buy-

and-hold-abnormal-return-metoden med SIXRX som benchmark. Resultatet för detta 

presenteras i Tabell 8, där Panel A visar genomsnittlig abnorm avkastning för moderbolagen 

och Panel B för de avknoppade bolagen. Här inkluderas även de avknoppningar utförda efter 

januari 2016 då faktorerna för Fama och Frenchs (1993) samt Carharts (1997) modell inte 

används. Den extrema outliern i urvalet för de avknoppade bolagen exkluderas även i detta 

resultat. Se Appendix Tabell IV för resultatet med denna inkluderad. 
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Tabell 8 – Genomsnittlig abnorm avkastning enligt BHAR 
Panel A: Genomsnittlig abnorm avkastning för moderbolagen enligt BHAR (N=33) 
   
Tidsperiod (månader) Medelvärde % T-värde 
+1,+6 -1,7 -0,36 
+1,+12 5,0 0,74 
   
Panel B: Genomsnittlig abnorm avkastning för de avknoppade bolagen enligt BHAR (N=32) 
   
Tidsperiod (månader) Medelvärde % T-värde 
+1,+6 12,9* 1,87 
+1,+12 20,8** 2,28 

Tabell 8, Panel A visar den genomsnittliga abnorma avkastningen i procent beräknat enligt buy-and-hold-
abnormal-return för urvalet av 33 moderbolag som genomfört en avknoppning på den svenska marknaden mellan 
perioden januari 2000 och juni 2017. Panel B visar den genomsnittliga abnorma avkastningen för de bolag som 
knoppats av av moderbolagen i Panel A. Ett avknoppat bolag utesluts då det klassificeras som outlier. Abnorm 
avkastning beräknas genom att subtrahera den realiserade avkastningen för SIXRX från den realiserade 
avkastningen över samma tidsperiod för det bolag som studeras. En, två och tre asterisk(er) indikerar signifikans 
på 10%- (*), 5%- (**) och 1%-nivån (***). 
 

I likhet med resultatet från Ibbotsons (1975) RATS visar moderbolagen enligt BHAR ingen 

signifikant abnorm avkastning varken de först första sex månaderna (+1 till +6) eller för hela 

mätperioden (+1 till +12). De avknoppade bolagen visar som i den huvudsakliga 

undersökningen även enligt BHAR en signifikant genomsnittlig positiv abnorm avkastning för 

hela mätperioden (+1 till +12). Till skillnad från Ibbotsons (1975) RATS visar dock även de 

första sex månaderna (+1 till +6) en signifikant positiv abnorm avkastning för de avknoppade 

bolagen. Emellertid används SIXRX som benchmark och om matchande bolag mer lika de 

individuella avknoppade bolagen använts skulle den abnorma avkastningen troligen sett 

annorlunda ut och möjligen inte vara signifikant. Vidare är urvalet, trots utvidgningen, 

fortfarande relativt litet och på grund av detta bör viss försiktighet vidtas för att dra generella 

slutsatser kring den abnorma avkastningen för de avknoppade bolagen. 

6. Diskussion och slutsats 

Det huvudsakliga syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida annonsering av en 

avknoppning för svenska moderbolag genererar en kortsiktig abnorm avkastning vid 

annonseringsdagen och om dessa moderbolag samt de avknoppade bolagen ger en 

överavkastning på lång sikt upp till ett år efter att avknoppningen genomförts. Den kortsiktiga 

avkastningen undersöktes genom en eventstudie och för att undersöka den långsiktiga 

avkastningen för moderbolagen och de avknoppade bolagen tillämpades Ibbotsons (1975) 
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Returns Across Time and Securities (RATS). Resultatet från den långsiktiga studien 

robusthetstestades genom buy-and-hold-abnormal-return-metoden (BHAR). 

 

I paritet med vad tidigare forskning funnit utanför Sverige (ex. Miles & Rosenfeld, 1983; 

Krishnaswami & Subramaniam, 1999; Veld & Veld-Merkoulova, 2004) finner denna studie att 

även svenska moderbolag erfar en signifikant positiv abnorm avkastning vid annonsering av en 

avknoppning. Den genomsnittliga abnorma avkastningen vid annonseringsdagen för hela 

urvalet om 28 annonseringar uppgår till 1,7% vilket är signifikant på 1%-nivån. Vid ett utvidgat 

eventfönster som sträcker sig från dagen innan till dagen efter annonsering uppgår den 

genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen till 4,1% vilket även detta är signifikant på 

1%-nivån. Emellertid skiljer sig resultatet från vad som tidigare observerats på den svenska 

marknaden av Veld och Veld-Merkoulova (2004) som inte finner någon signifikans i den 

abnorma avkastningen för de svenska moderbolagen inkluderade i deras studie. Detta förklaras 

av att under den tidsperiod som undersöks av Veld och Veld-Merkoulova (2004) inkluderas 

början av 1990-talet då en finanskris rådde i Sverige, vilket författarna hävdar påverka resultatet 

negativt. I denna studie exkluderas den perioden och resultatet är signifikant vilket tyder på att 

finanskrisen troligen hade en påverkan på den abnorma avkastningen vid annonseringen.  

 

Till skillnad från vad tidigare studier funnit (ex. Miles & Rosenfeld, 1983; Hite & Owers, 1983) 

visar inte resultatet från denna studie någon signifikant skillnad i abnorm avkastning mellan 

relativt stora och relativt små avknoppningar. När denna variabel inkluderas i en regression 

finnes heller inget signifikant samband mellan variabeln och abnorm avkastning. Detta kan 

troligen till stor del förklaras av relativt få annonseringar i urvalet samt låg spridning för 

variabeln. Vidare visar regressionsmodellen inget signifikant samband mellan grad av 

informationsasymmetri hos moderbolagen och hur stor den abnorma avkastningen vid 

annonseringen av avknoppningen blir. Inte heller vid uppdelning i grupper baserat på grad av 

informationsasymmetri hos moderbolagen föreligger någon signifikant skillnad i genomsnittlig 

abnorm avkastning vid annonsering. Resultatet att informationsasymmetri inte har någon 

påverkan på abnorm avkastning vid annonseringstillfället ställer sig emot vad Krishnaswami 

och Subramaniam (1999) finner för amerikanska moderbolag som annonserat en avknoppning 

där resultatet tyder på att informationsasymmetrin har en positiv påverkan på den abnorma 

avkastningen vid annonseringstillfället. Således ger denna studie i kombination med Veld och 

Veld-Merkoulovas (2004) resultat blandade bevis för informationsasymmetrins relation till den 
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abnorma avkastningen vid annonsering eftersom de inte heller finner någon signifikant skillnad 

i abnorm avkastning mellan grupperna. 

 

Vid undersökning av långsiktig abnorm avkastning för moderbolagen visar resultatet ingen 

signifikant positiv abnorm avkastning över en tolvmånadersperiod mätt från månaden efter att 

avknoppningen genomfördes. Robusthetstestet enligt BHAR visar inte heller någon långsiktig 

signifikant positiv abnorm avkastning för moderbolagen. Detta ställer sig i kontrast mot vad 

studier genomförda på 1990-talet funnit (ex. Cusatis et al., 1993; Desai & Jain, 1999) som visar 

att moderbolagen genererar en överavkastning på lång sikt. Resultatet är mer i linje med senare 

studier (ex. Veld och Veld-Merkoulova, 2004; Klein & Rosenfeld, 2010) som inte finner att 

moderbolagen genererar någon signifikant positiv abnorm avkastning på lång sikt. Skillnaden 

i resultat kan dock bero på val av metod för de olika studierna då hur de mäter abnorm 

avkastning på lång sikt och dess signifikans skiljer sig dem emellan. Vidare indikerar denna 

studies resultat att den svenska marknaden är tämligen effektiv i sin halvstarka form då det 

verkar som att marknaden prisar in informationen från annonseringen direkt och att på lång sikt 

verkar avknoppningen inte ha någon påverkan på hur moderbolaget presterar. Däremot menar 

Brav et al. (2000) samt Loughran och Ritter (2000) att slutsatser kring marknadseffektivitet 

baserat på långsiktiga studier bör tas med viss försiktighet eftersom att olika resultat kan nås 

med olika metoder, och de modeller som finns tillgängliga inte är lämpade att testa 

marknadseffektivitet. Med den varningen i åtanke uttalar vi oss inte huruvida den svenska 

marknaden faktiskt är effektiv eller inte, utan låter det avgöras av framtida forskning. 

 

För de avknoppade bolagen visar resultatet att de genererar en långsiktig positiv abnorm 

avkastning över en tolvmånadersperiod som uppgår till 30,9% när den riskjusteras enligt Fama 

och Frenchs (1993) trefaktormodell och till 32,7% när den riskjusteras enligt Carharts (1997) 

fyrfaktormodell. Båda dessa resultat är signifikanta på 5%-nivån. Även resultatet från BHAR 

visar en signifikant långsiktig positiv abnorm avkastning för de avknoppade bolagen över en 

tolvmånadersperiod. Resultatet ställer sig emot vad Veld och Veld-Merkoulova (2004) finner 

för de avknoppade bolagen på lång sikt då dessa inte visar någon signifikant abnorm avkastning 

(se även Cusatis et al., 1993; Klein & Rosenfeld, 2010). Den långsiktiga avkastningen för de 

avknoppade bolagen i denna studie är mer i linje med vad Desai och Jain (1999) finner för 

moderbolag och avknoppade bolag som ökar sitt industriella fokus vilka visar en signifikant 

abnorm avkastning om 11,12% över en ettårsperiod. Emellertid är urvalet i denna studie relativt 

litet och med ett större urval skulle likväl resultatet kunna visa en ej signifikant abnorm 
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avkastning på lång sikt för de avknoppade bolagen, samt att jämfört med matchande bolag som 

benchmark för att beräkna abnorm avkastning skulle resultatet möjligen se annorlunda ut. 

Vidare bör viss försiktighet vidtas vid analyser av detta resultat då det är svårt att hänföra den 

abnorma avkastningen just till att det är ett avknoppat bolag, utan andra faktorer kan påverka 

hur bolagen presterar det första året efter börsintroduktionen. 

7. Begränsningar i studien och förslag till vidare forskning 

Studiens urval är förhållandevis litet i jämförelse med tidigare studier som studerat både de 

kortsiktiga och långsiktiga värdeeffekterna av avknoppningar. Detta beror framförallt på den 

svenska marknadens storlek och aktivitet som är betydligt mindre samt mer begränsad än 

exempelvis den amerikanska. På grund av detta blir resultatet möjligen inte helt generaliserbart, 

men det ger åtminstone en indikation om värdeeffekterna både på kort och lång sikt av 

avknoppningar. I och med hela urvalets storlek resulterar detta i att uppdelningen i 

undergrupper består av få bolag, och framförallt här blir det svårare att dra generella slutsatser 

och således bör resultatet tolkas restriktivt. För att överkomma dessa begränsningar bör vidare 

forskning utvidga tidsperioden undersökningen görs på alternativt inkludera fler liknande 

marknader, exempelvis de nordiska, för att erhålla ett större urval. 

 

Studien undersöker inte vad som kan förklara den långsiktiga positiva abnorma avkastningen 

för de avknoppade bolagen. Detta är av intresse att studera vidare för att öka förståelsen kring 

vad som påverkar det långsiktiga värdeskapandet och om möjliga justeringar för detta 

eliminerar överavkastningen. Vidare undersöker denna studie endast den långsiktiga abnorma 

avkastningen för moderbolagen och de avknoppade bolagen upp till ett år medan tidigare 

studier har studerat upp till tre år efter avknoppningens utförande (ex. Desai & Jain, 1999; Veld 

& Veld-Merkoulova, 2004; Klein & Rosenfeld, 2010). Framtida studier bör således studera en 

längre period efter avknoppningen för att erhålla mer jämförbara resultat från den svenska 

marknaden. 

 

Som tidigare diskuterat föreligger det diverse problem med att mäta den långsiktiga abnorma 

avkastningen för bolag och vad som skulle kunna vara anledningen till en potentiell 

överavkastning då detta skulle innebära marknadsineffektivitet. Förvisso tar denna studie 

hänsyn till flera olika riskjusteringar som Fama (1998) hävdar innebära leda till att 

marknadsanomalier elimineras på längre sikt. Trots detta finner studien att de avknoppade 

bolagen genererar en signifikant positiv abnorm avkastning över ett år från att avknoppningen 



	 36 

genomfördes. Att denna studie, till skillnad från annan forskning under 2000-talet om 

avknoppningar, finner en abnorm avkastning kan dels bero på att en annan metod används som 

mäter abnorm avkastning annorlunda dels på att de avknoppningar som studeras är över en 

annan tidsperiod. Trots att det finns en diskrepans mellan olika metoder visar resultatet från 

studien att ämnet förmodligen inte är tillräckligt utforskat då undersökningen, trots potentiella 

brister med metod, visar en signifikant positiv abnorm avkastning för de avknoppade bolagen 

på lång sikt. 

 

Det finns även andra sätt att driva denna forskning vidare, där ett handlar om att studera hur 

både moderbolagen och de avknoppade bolagen presterar i samband med och dagarna efter 

avknoppningen. Denna studie mäter den långsiktiga avkastningen från första månaden efter att 

avknoppningen genomfördes och missar således dagarna kring avknoppningen. För att 

undersöka detta skulle en eventstudie kunna genomföras, i likhet med den kortsiktiga studien 

som genomfördes, både för moderbolagen och de avknoppade bolagen för att studera 

prisutvecklingen av deras aktier kring avknoppningens genomförande. Slutligen är det 

uppenbart, med hänvisning till denna studie och den tidigare forskning som bedrivits, att 

avknoppningar i genomsnitt leder till en högre värdering för moderbolaget. Trots detta finns 

det flertalet stora bolag med högt diversifierade verksamheter kvar runt om i världen, och det 

är således intressant att studera varför dessa inte väljer att knoppa av delar av sin verksamhet 

för att öka värdet för aktieägarna. 
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Appendix 
	
Tabell I – Urval för kortsiktig studie 
N=28 
Moderbolag Annonseringsdatum Avknoppat bolag Noteringsdatum 

Bergman & Beving AB 2017-05-22 Momentum Group AB 2017-06-21 
DistIT AB 2016-08-17 Alcadon AB 2016-09-14 
NGEx Resources Inc 2016-06-14 Filo Mining Corp. 2016-09-06 
Addtech AB 2016-02-16 Addlife AB 2016-03-16 
NCC Aktiebolag 2015-09-21 Bonava AB 2016-06-09 
Kindred Group plc. 2014-04-10 Kambi Group LTD 2014-06-02 
Xano Industri AB 2013-11-25 AGES Industri AB 2014-05-16 
Dignitana AB 2013-09-04 BrainCool AB 2014-05-07 
Vitrolife AB 2012-03-19 Xvivo Perfusion AB 2012-10-08 
OraSolv AB 2012-02-13 RLS Global AB 2012-05-04 
Haldex Aktiebolag 2011-05-20 Concentric AB 2011-06-16 
Modern Times Group MTG 
AB 2010-04-19 CDON Group AB (Nu Qliro 

Group AB) 2010-12-15 

Hexagon Aktiebolag 2008-04-18 Hexpol AB 2008-06-08 
Consilium AB 2007-05-15 Precomp Solutions AB 2007-08-29 

Vostok Gas Ltd 2007-03-07 Vostok Nafta Inv Ltd (Nu: 
Vostok New Ventures) 2007-07-04 

Peab AB 2006-10-19 Peab Industri AB 2007-10-01 
Bilia AB 2006-03-23 Catena AB 2006-04-26 
Scribona AB (Nu: Catella AB) 2005-12-16 Carl Lamm AB 2006-10-10 
Aktiebolaget Electrolux 2005-02-15 Husqvarna Aktiebolag 2006-06-13 
Gunnebo AB 2004-12-20 Gunnebo Industrier AB 2005-06-14 
Fabege AB 2004-12-13 Wihlborgs Fastigheter AB 2005-05-23 
Xano Industri AB 2004-03-11 ITAB Shop Concept AB 2004-05-28 
Aktiebolaget Volvo 2004-02-03 Ainax AB 2004-06-08 

Assidomän AB 2000-10-27 Billerud AB (Nu: Billerud 
Korsnäs AB) 2001-11-20 

Perstorp AB 2000-10-21 Pergo AB 2001-06-19 
Modern Times Group MTG 
AB 2000-04-18 Metro International SA 2000-08-18 

Kinnevik AB 2000-03-21 Transcom WorldWide S.A. 2001-09-06 
Investment AB Öresund 2000-02-22 AB Custos 2000-11-27 

Tabell I visar hela urvalet för den kortsiktiga studien bestående av 28 avknoppningar annonserade under perioden 
januari 2000 till juni 2017. Kolumnen för moderbolag visar namnet på moderbolaget som annonserade 
avknoppningen. Tabellen för annonseringsdatum visar det datum som informationen om avknoppningen första 
gången gjorde publik. Kolumnen för avknoppat bolag visar namnet på det dotterbolag eller division som 
knoppades av. Kolumnen för noteringsdatum visar datumet för första dagen det avknoppade bolaget började 
handlas som ett separat bolag på någon av marknaderna NASDAQ Stockholm, NASDAQ First North eller 
Spotlight.  
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Tabell II – Urval för långsiktig studie studie 
N=26 (33) 
Moderbolag Annonseringsdatum Dotterbolag Noteringsdatum 

(Bergman & Beving AB) (2017-05-22) (Momentum Group AB) (2017-06-21) 
(SCA AB) (2017-04-25) (Essity AB) (2017-06-15) 
(DistIT AB) (2016-08-17) (Alcadon AB) (2016-09-14) 
(NGEx Resources Inc) (2016-06-14) (Filo Mining Corp.) (2016-09-06) 
(Addtech AB) (2016-02-16) (Addlife AB) (2016-03-16) 

(BioGaia AB) (2016-02-12) (Infant Bacterial Therapeutics 
AB) (2016-03-29) 

(NCC Aktiebolag) (2015-09-21) (Bonava AB) (2016-06-09) 
Kindred Group plc. 2014-04-10 Kambi Group LTD 2014-06-02 
Xano Industri AB 2013-11-25 AGES Industri AB 2014-05-16 
Dignitana AB 2013-09-04 BrainCool AB 2014-05-07 
Amasten Fastighets AB 2012-05-23 Cell Impact AB 2013-02-20 
Vitrolife AB 2012-03-19 Xvivo Perfusion AB 2012-10-08 
OraSolv AB 2012-02-13 RLS Global AB 2012-05-04 
Haldex Aktiebolag 2011-05-20 Concentric AB 2011-06-16 
Poolia AB 2011-02-07 Dedicare AB 2011-05-04 
I.A.R. Systems Group AB 2011-01-14 Deltaco AB (Nu: DistIT AB) 2011-04-19 
Modern Times Group MTG 
AB 2010-04-19 CDON Group AB (Nu Qliro 

Group AB) 2010-12-15 

Hexagon Aktiebolag 2008-04-18 Hexpol AB 2008-06-08 
Consilium AB 2007-05-15 Precomp Solutions AB 2007-08-29 

Vostok Gas Ltd 2007-03-07 Vostok Nafta Inv Ltd (Nu: 
Vostok New Ventures) 2007-07-04 

Peab AB 2006-10-19 Peab Industri AB 2007-10-01 
Bilia AB 2006-03-23 Catena AB 2006-04-26 
Scribona AB (Nu: Catella AB) 2005-12-16 Carl Lamm AB 2006-10-10 
Aktiebolaget Electrolux 2005-02-15 Husqvarna Aktiebolag 2006-06-13 
Gunnebo AB 2004-12-20 Gunnebo Industrier AB 2005-06-14 
Fabege AB 2004-12-13 Wihlborgs Fastigheter AB 2005-05-23 
Xano Industri AB 2004-03-11 ITAB Shop Concept AB 2004-05-28 
Peab AB 2003-02-13 Brinova Fastigheter AB 2003-11-20 
Bure Equity AB 2000-08-17 Capio AB 2000-10-16 
Modern Times Group MTG 
AB 2000-04-18 Metro International SA 2000-08-18 

Kinnevik AB 2000-03-21 Transcom WorldWide S.A. 2001-09-06 
Investment AB Öresund 2000-02-22 AB Custos 2000-11-27 
G&L Beijer AB (Nu: Beijer 
Ref AB) 2000-02-01 Beijer Electronics AB 2000-06-08 

Tabell II visar hela urvalet för den långsiktiga studien bestående av 26 (33) avknoppningar annonserade under 
perioden januari 2000 till juni 2017. Kolumnen för moderbolag visar namnet på moderbolaget som annonserade 
avknoppningen. Tabellen för annonseringsdatum visar det datum som informationen om avknoppningen första 
gången gjorde publik. Kolumnen för avknoppat bolag visar namnet på det dotterbolag eller division som 
knoppades av. Kolumnen för noteringsdatum visar datumet för första dagen det avknoppade bolaget började 
handlas som ett separat bolag på någon av marknaderna NASDAQ Stockholm, NASDAQ First North eller 
Spotlight. Bolagsnamn inom parentes visar de bolag som exkluderas i Ibbotsons (1974) Returns Across Time and 
Securities (RATS) på grund av avsaknad för faktorerna SMB, HML och MOM. Avknoppat bolag i kursiv text anger 
det bolag som exkluderas på grund av att det klassificeras som outlier. 
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Tabell III – Genomsnittlig abnorm avkastning för de avknoppade bolagen, inklusive 
extrem outlier 
(N=26) 
 Fama French (1993) Carhart (1997) 
Eventmånad AR % T-värde AR % T-värde 
+1 2,7 0,52 2,5 0,47 
+2 1,1 0,38 1,6 0,53 
+3 -0,3 -0,11 -0,2 -0,07 
+4 6,3 2,17** 5,3 1,83** 
+5 -1,2 -0,38 -1,3 -0,42 
+6 3,8 1,23 4,1 1,32* 
+7 -0,2 -0,07 0,1 0,04 
+8 4,8 1,55* 4,4 1,42* 
+9 3,0 0,83 2,6 0,70 
+10 2,5 0,93 4,1 1,41* 
+11 0,6 0,27 0,7 0,30 
+12 38,8 1,26 39,1 1,24 
CAR +1,+6 12,4 1,47* 12,0 1,41* 
CAR +1,+12 61,9 1,90** 63,0 1,89** 

Tabell 7 visar den månatliga abnorma avkastningen (AR) och kumulativ abnorm avkastning (CAR) i procent för 
urvalet av 26 avknoppade bolag under eventmånaderna +1 till +12 mellan perioden januari 2000 till januari 2016. 
Eventmånad 0 (månaden avknoppningen utförs) exkluderas ur studien till följd av att historisk data för denna 
månad inte finns att tillgå för de avknoppade bolagen. Abnorm avkastning beräknas för varje eventmånad genom 
Ibbotsons (1975) RATS-metod (Returns Across Time and Securities) och tillämpning av Fama och Frenchs (1993) 
trefaktormodell som inkluderar marknadsriskpremien (MKT), en storlekspremie (SMB) och en värdepremie 
(HML). Vidare tillämpas Carharts (1997) fyrfaktormodell som utöver (MKT), (SMB) och (HML) även inkluderar 
en faktor för momentum (MOM). Data för faktorerna (MKT), (SMB), (HML) och (MOM) hämtas från Swedish 
House of Finance. En, två och tre asterisk(er) indikerar signifikans på 10%- (*), 5%- (**) och 1%-nivån (***).  
 
 
Tabell IV – Genomsnittlig abnorm avkastning för de avknoppade bolagen inklusive 
extrem outlier enligt BHAR 
(N=33) 
   
Tidsperiod (månader) Medelvärde % T-värde 
+1,+6 13,3 2,00** 
+1,+12 40,3 1,88** 

Tabell IV visar den genomsnittliga abnorma avkastningen i procent beräknat enligt buy-and-hold-abnormal-return 
för urvalet av 33 avknoppade bolag mellan perioden januari 2000 och juni 2017. Abnorm avkastning beräknas 
genom att subtrahera den realiserade avkastningen för SIXRX från den realiserade avkastningen över samma 
tidsperiod för det bolag som studeras. En, två och tre asterisk(er) indikerar signifikans på 10%- (*), 5%- (**) och 
1%-nivån (***). 


