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Sammanfattning 

 

Initieringar och slopningar av aktieutdelningar är viktiga förändringar i företags 

finansieringsbeslut. Föreliggande studie undersöker hur initierade och slopade aktieutdelningar 

påverkar långsiktig avkastning. Studien genomförs på Nasdaq Stockholms Large Cap, Mid Cap, 

Small Cap och First North under perioden 2000 till 2016. Studien visar att företag som påbörjar 

aktieutdelningar genererar en signifikant positiv långsiktig avvikelseavkastning. Resultatet är i 

linje med teorin att aktieutdelningar har ett signalvärde. Studien visar inget signifikant samband 

mellan slopade aktieutdelningar och långsiktig avvikelseavkastning. Då bolagen som undersökts 

är övervägande små är det oklart hur stora praktiska implikationer studien har. 
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1. INLEDNING 
 

Trots att utdelningsbeslut i teorin inte påverkar marknadsvärdet av ett företag (Miller och 

Modigliani, 1961) är utdelningar ett debatterat ämne. Vissa påstår att svenska bolag delar ut en 

för stor andel av sina vinster, kapital som skulle kunna återinvesteras för att göra verksamheten 

mer konkurrenskraftig (De Ridder, 2018). Tidigare forskning (Rozeff, 1982) indikerar dock att 

den optimala utdelningsandelen bestäms av flertalet faktorer. Exempelvis förväntas bolag med 

låg intäktstillväxt, lågt insynsägande eller låg belåning betala ut en större andel av sina vinster. 

Vidare hävdar Moreno-Bromberg och Rochet (2018) att det är rationellt för bolag att lämna 

utdelning om det finns ett överskott på likviditet och brist på tillräckligt bra 

investeringsmöjligheter. Rådande lågräntemiljö har dessutom skapat ett investeringsklimat där 

många räntebärande papper har en negativ ränta. Pensionsfonder och andra institutioner som är i 

behov av regelbundna utbetalningar måste därmed i större utsträckning söka sig till bolag på 

aktiemarknaden som lämnar utdelning. Globalt sett är aktieutdelningarna på rekordnivåer, och 

under 2019 förväntas de uppgå till 1,4 biljoner USD (Janus Henderson, 2019).  

Tidigare studier har undersökt hur företags finansieringsbeslut påverkar långsiktig avkastning. 

Ikenberry et al., (1995) finner en positiv långsiktig avvikelseavkastning efter att företag 

annonserar återköpsprogram, medan Loughran och Ritter (1995) finner en negativ långsiktig 

avvikelseavkastning efter nyemissioner. Båda fallen är exempel på finansieringsbeslut som skickar 

signaler om bolagets värdering – ett återköpsprogram indikerar att bolaget är undervärderat 

medan en nyemission indikerar att bolaget är övervärderat. Ett tredje exempel på ett 

finansieringsbeslut är aktieutdelningar. Mao (1969) och Solomon (1967) argumenterar för att 

utdelningar förmedlar information om företagets framtida vinstförmåga, men den tidigare 

forskningen kring hur utdelningsbeslut påverkar framtida avkastning är relativt begränsad.  

Det finns omfattande forskning som visar att företag med vissa egenskaper tenderar att generera 

en högre avkastning än andra företag. Dessa egenskaper brukar benämnas ”anomalier”. Tidigare 

studier indikerar exempelvis att bolag med små marknadsvärden (Banz, 1981), lågt 

marknadsvärde i förhållande till vinst (Basu, 1977; 1983), och hög direktavkastning (Fama och 

French, 1988[1]) tenderar att generera en hög avkastning. Dock tycks flertalet av anomalierna ha 

prisats bort sedan de först upptäcktes (Schwert, 2003), vilket motiverar att nya potentiella 

anomalier undersöks. Då exempelvis nyemissioner och återköpsprogram har påvisats påverka 

avkastning, och flertalet teorier hävdar att aktieutdelningar har ett informationsvärde, är syftet 

med denna studie att undersöka relationen mellan utdelningsbeslut och långsiktig avkastning. 
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Det genomförs genom att undersöka avvikelseavkastning, definierad som differensen mellan en 

akties totalavkastning och jämförelseindexet SIXPRX, för bolag som tillkännager initierade 

(påbörjade) respektive inställda (slopade) utdelningar. Två portföljer konstrueras, en med bolag 

som tillkännager initiering av utdelningar och en med bolag som tillkännager inställda 

utdelningar. Studien visar att avvikelseavkastningen under treårsperioden efter tillkännagivandet 

av en initierad utdelning uppgår till +47,1 procent. Under treårsperioden efter tillkännagivandet 

av en inställd utdelning uppgår avvikelseavkastningen till +7,8 procent. Det sistnämnda resultatet 

avviker från tidigare forskning, men resultatet är inte statistiskt signifikant. Många bolag i 

studiens urval är emellertid väldigt små. 
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2. TEORI 

 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen 

 

Fama (1970) presenterar tre versioner av den effektiva marknadshypotesen (EMH): den svaga, den 

semistarka och den starka. För föreliggande uppsats är den semistarka versionen den mest 

relevanta. Den semistarka versionen av EMH stipulerar att all offentlig information redan är 

reflekterad i priset av en aktie, och att marknaden reagerar omedelbart då ny information 

tillkommer. Vidare implicerar den att det inte går att finna handelsstrategier som konsekvent 

genererar en avvikelseavkastning utan ökad risk. Långsiktig avvikelseavkastning efter en händelse 

strider således mot den semistarka versionen av EMH (Ball och Kothari, 1989). Flertalet studier 

(Beaver, 1968; Fama et al., 1969) stödjer att priset på en aktie snabbt omvärderas då ny information 

tillkommer. I en metastudie visar Malkiel (2003) dock att det är omdebatterat huruvida den 

semistarka versionen av EMH håller. 

 

2.2 Informationsvärdet av utdelningar  

 

Mao (1969) och Solomon (1963) framhåller att aktieutdelningar har ett informationsvärde. De 

argumenterar för att informationsasymmetri råder mellan ägare och företagsledning, och när 

företagsledningen genomför en aktieutdelning förmedlas information om företagens framtida 

vinst. Senare modeller av exempelvis Bhattacharya (1979), John och Williams (1985), samt Miller 

och Rock (1985) argumenterar också för det. Det motiveras med att den kortsiktiga 

marknadsreaktionen då utdelningar initieras eller höjs är positiv (se exempelvis: Asquith och 

Mullins, 1983; Brickley, 1983; Healy och Palepu, 1988). 

 

Den empiriska forskningen angående huruvida utdelningar signalerar vinstökningar är dock 

tvetydig. Watts (1973) visar att det finns en positiv korrelation mellan företags aktieutdelningar och 

framtida vinst, men att denna korrelation är ekonomiskt insignifikant. I linje med det illustrerar 

Benartzi, Michaely, och Thaler (1997) att vinsttillväxttakten för företag som initierar utdelningar 

sjunker. Healy och Palepu (1988) visar dock att bolag som initierar aktieutdelning har signifikanta 

vinstökningar fem år innan och två år efter att utdelningen initierats, medan bolag som ställer in 

utdelningen har signifikanta vinstminskningar två år innan och ett år efter att utdelningen ställts 

in. Vidare visar Ofer och Sigel (1987) att oväntade positiva förändringar i aktieutdelningar 

korrelerar positivt med framtida kassaflöden.  
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Trots dessa tvetydiga resultat tycks bolag med aktieutdelning generera en positiv 

avvikelseavkastning jämfört med bolag som inte lämnar utdelning, och inte bara kortsiktigt då en 

utdelning tillkännages (Christie, 1990). Christie gör emellertid ingen skillnad på bolag som aldrig 

lämnat utdelning och bolag som precis ställt in utdelningen, eller mellan bolag som precis initierat 

utdelningar och bolag som lämnat utdelningar under en lång period, vilket eventuellt snedvrider 

resultaten. 

 

Då marknadsvärdet av ett bolag i teorin är summan av alla diskonterade kassaflöden som tillfaller 

aktieägarna (Williams, 1938; Berk, 1995), implicerar den positiva avvikelseavkastningen som 

Christie påvisar antingen ökade vinster eller en lägre diskonteringsränta (Grullon et al. 2002). Då 

det verkar som att det förstnämnda inte med säkerhet kan bekräftas, argumenterar Grullon et al. 

för att den positiva marknadsreaktionen då en utdelning initieras förklaras av att risken (och således 

diskonteringsräntan) minskar. Argumentet underbyggs av att företag som ökar sin utdelning 

tenderar att uppvisa en förbättrad kreditvärdighet. För föreliggande studie är det emellertid inte 

avgörande om det är vinstökningar eller minskad risk som leder till en eventuell 

avvikelseavkastning för initierande bolag.  

 

2.3 Momentum 

 

Bernard och Thomas (1989) hävdar att marknaden tenderar att underreagera vid överraskande 

händelser. Fenomenet benämns momentum och innebär till exempel att en aktiekurs inte stiger så 

mycket som den bör (givet en effektiv marknad) när en positiv nyhet tillkännages. Studien visar att 

aktier efter en positiv nyhet i genomsnitt genererar en positiv avvikelseavkastning de kommande 

60 handelsdagarna. Vidare tycks den avvikelseavkastning som genereras av momentum inte kunna 

förklaras av ökat risktagande (Grundy och Martin, 2001; Jegadeesh och Titman, 2001). Då 

momentum är som starkast månaderna efter en överraskande händelse (Jegadeesh och Titman, 

1993) innebär en handelsstrategi baserad på momentum en hög transaktionsfrekvens (Moskowitz 

och Grinblatt, 1999). Momentumbaserade strategier medför också ofta positioner i aktier med 

höga transaktionskostnader (Lesmond et al., 2004). Dessa faktorer begränsar strategins lönsamhet, 

och kritiker hävdar att momentuminvestering efter transaktionskostnader inte genererar någon 

avvikelseavkastning (Odean, 1999). Vidare menar Korajczyk och Sadka (2004) att 

momentumstrategier ofta innebär handel i illikvida aktier, vilket begränsar potentialen för större 

institutionella investerare. Tidigare forskning har även visat en avsaknad av avvikelseavkastning 

för momentumstrategier i Sverige (Rouwenhorst, 1998; Griffin et al., 2003).  
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Då flertalet tidigare studier har påvisat att stora kortsiktiga kursreaktioner sker när utdelningar 

initieras eller slopas, argumenterar vi för att momentum kan uppstå i dessa situationer. Då vår 

strategi behåller aktierna i tre år undviks problematiken med höga transaktionskostnader. Dock 

kan färre transaktioner hämma avkastningen eftersom momentum har tenderat att avta med tiden.  

 

2.4 Överreaktioner och återgång till medelvärdet 

 

I kontrast till momentumforskningen menar Kahneman och Tversky (1977) att människor 

tenderar att överreagera på oväntade och dramatiska nyheter, och att det vid beslutsfattande finns 

en benägenhet till att övervärdera nytillkommen information. Vidare påstår Shiller (1981) att 

volatiliteten på aktiemarknaden är upp till 13 gånger högre än vad som rättfärdigas av 

nytillkommen information. De Bondt och Thaler (1985) testar hypotesen att marknaden 

överreagerar genom att skapa två portföljer, en med bolag som haft den bästa kursutvecklingen de 

tre senaste åren, “vinnarna”, och en med bolag som haft den sämsta utvecklingen, “förlorarna”. 

Portföljen med förlorarna avkastar i genomsnitt 25 procent mer än vinnarna under de tre 

nästkommande åren. Flertalet studier (Fama och French, 1988[2]; Poterba och Summers, 1987) 

finner liknande tendenser, och fenomenet kallas återgång till medelvärdet (eng: mean reversal). Det 

indikerar att portföljen med bolag som ställt in utdelningen, vars bolag enligt tidigare forskning 

(Michaely et al., 1995; DeAngelo et al., 1992) i genomsnitt har varit förlorare åren innan 

utdelningen ställts in, bör generera en positiv avvikelseavkastning. 

 

De Bondt och Thaler (1987) samt Jegadeesh och Titman (1993) noterar dock att majoriteten av 

avvikelseavkastningen i De Bondt och Thaler (1985) uppstår i januari månad, och de menar därför 

att det är oklart om avvikelseavkastningen har uppstått på grund av att marknaden överreagerar. 

Andra invändningar är att avvikelseavkastningen kan förklaras av ökat risktagande samt av att 

portföljerna innehåller små bolag (Chan, 1988; Ball and Kothari, 1989; Zarowin, 1990). 

 

Chopra et al. (1992) utför en liknande studie som De Bondt och Thaler (1985), och även de finner 

en betydande skillnad i avkastning mellan ”vinnare” och ”förlorare”. Den avvikelseavkastning som 

påträffas är dock betydligt större för små bolag än för stora, men avvikelseavkastningen är 

fortfarande positiv när den justeras för risk. Det är värt att notera att olika metodologiska val i stor 

utsträckning tycks förklara varför signifikansen av den riskjusterade avvikelseavkastningen skiljer 

sig åt mellan de olika studierna. Då föreliggande studie inte tar riskjusterad avkastning i beaktning, 
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är det viktigaste att den tidigare forskningen har påvisat tendenser till att marknaden ibland 

överreagerar.  

 

2.5 Tidigare forskning kring inställda respektive initierade utdelningar 

 

Tidigare studier som undersöker specifikt hur slopade och initierade utdelningar påverkar den 

långsiktiga avvikelseavkastningen är begränsad. En studie som dock genomförts och som liknar 

föreliggande undersökning är Michaely et al. (1995). De studerar den amerikanska börsen (NYSE) 

under perioden 1964–1988. Studien finner att avvikelseavkastningen året innan en utdelning ställs 

in är -31,8 procent, medan avvikelseavkastningen för initierande bolag under samma tidsperiod är 

+15,1 procent. Ett, två och tre år efter att en utdelning initieras är avvikelseavkastningen 

+7,5, +15,6 och +24,8 procent för respektive period. Ett, två och tre år efter att en utdelning ställs 

in är avvikelseavkastningen. -11,0, -15,0 och -15,3 procent för respektive period. Vid tidpunkten 

då en slopning eller en initiering tillkännages är avvikelseavkastningen +3,4 procent för initierande 

bolag och -7,0 procent för slopande bolag. Författarna menar att den långsiktiga 

avvikelseavkastningen som genereras tyder på att marknaden underreagerar då utdelningar initieras 

och slopas.  

 

2.6 Kritik mot anomaliforskningen 

 

I en översiktsstudie replikerar Hou et al. (2017) 452 anomalivariabler och finner att 65 procent av 

dessa inte är signifikanta när mikrocap-bolag, definierat som ett bolag med ett börsvärde som faller 

i den minsta kvintilen av NYSE genomsnittliga börsvärde, utesluts. När mikrocap-bolag inkluderas 

är 42 procent av variablerna icke-signifikanta. Mikrocap-bolag har en stor påverkan på 

signifikansen eftersom de utgör en stor andel av antalet bolag på börsen (över 60 procent på 

NYSE) men en väldigt liten andel av börsens totala marknadsvärde (3,2 procent på NYSE). 

Därmed utgör mikrocap-bolag ofta en stor andel av testportföljerna i anomalistudier. Eftersom 

bolagens avkastning brukar likaviktas i testportföljerna har dessa bolag ett stort inflytande på den 

totala avkastningen.  

 

Ovanstående är problematiskt av två anledningar. För det första tenderar mikrocap-bolag att 

generera en högre avkastning än andra bolag (Hou et al., 2017), och därmed kan insignifikanta 

variabler framstå som signifikanta när tillräckligt många mikrocap-bolag är inkluderade. För det 

andra är mikrocap-bolag ofta illikvida och resultaten riskerar därmed att inte få någon ekonomisk 

signifikans – även om en studie finner en strategi som konsekvent genererar en avvikelseavkastning 
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är denna handelsstrategi svår att tillämpa i praktiken, då det är svårt att köpa och sälja dessa aktier 

utan att få en kurspåverkande effekt. Ytterligare en kritik mot anomaliforskningen är att en effektiv 

marknad tillåter både momentum och överreaktioner, så länge avvikelseavkastningen är jämnt 

fördelad mellan fenomenen (Fama, 1998). Han menar att tidigare forskning inte pekar på att 

någondera är dominerande. 

 

Sammantaget tyder resultaten i Hou et al. (2017) och Fama (1998) på att det finns ett stort värde i 

att replikera tidigare studier av anomalivariabler. Det är värt att notera att över 80 procent av 

bolagen i Michaely et al.:s (1995) portföljer består av mikrocap-bolag, utifrån den tidigare nämnda 

definitionen av mikrocap. Vi argumenterar för att det begränsar resultaten i hans studie. Utöver 

det visar både Cotter och McGeever (2018) och Schwert (2003) att den statistiska signifikansen för 

vissa anomalivariabler har försvagats och i vissa fall helt prisats bort sedan de först upptäcktes. 

Vidare kan denna studie eventuellt knyta an till Fama (1998) ifall vi finner belägg för att under- 

eller överreaktioner förekommer. 

 

 2.7 Frågeställning  

 

Sammantaget existerar alltså flera motstridiga teoretiska utgångspunkter. Den effektiva 

marknadshypotesen samt Modigliani och Miller (1961) indikerar att varken bolag som påbörjar 

eller ställer in utdelningar kommer att generera någon långsiktig avvikelseavkastning. Viss 

forskning tyder dock på att utdelningsbeslut kan ha ett informationsvärde, och 

momentumforskningen indikerar att marknaden inte reagerar tillräckligt starkt på såväl positiva 

som negativa händelser. Det medför att portföljen med initierande bolag kommer att generera en 

positiv långsiktig avkastning medan slopande bolag kommer att generera en negativ långsiktig 

avvikelseavkastning. Vidare är Michaely et al.:s (1995) studie förenlig med detta perspektiv.  

 

Däremot indikerar annan forskning att marknaden tenderar att överreagera på såväl positiva som 

negativa nyheter. För vår studie implicerar det här att portföljen med slopande bolag kommer att 

generera en positiv avvikelseavkastning medan portföljen med initierande bolag kommer att 

generera en negativ avvikelseavkastning. Mot bakgrund av de motstridiga teoretiska 

utgångspunkterna formuleras följande frågeställning:  

 

Vilken långsiktig avvikelseavkastning genererar bolag som initierar respektive slopar utdelningar? 
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3. METOD 

 

3.1 Eventstudie 

 

Föreliggande undersökning är en eventstudie. Eventstudier används regelbundet för att mäta hur 

en specifik händelse påverkar marknadsvärdet av ett företag (MacKinlay, 1997). Den specifika 

händelsen som undersöks i denna studie är tillkännagivandet av en initierad eller en inställd 

aktieutdelning. Vidare är undersökningar som liknar denna (exempelvis De Bondt och Thaler 

1985; Michaely et al., 1995; Bernard och Thomas, 1989) eventstudier, vilket underlättar jämförelsen 

med dessa.  

 

3.1.1 Initieringskriterier 

 

Tillkännagivandet av en utdelning räknas som en initiering om företaget inte tidigare har lämnat 

en aktieutdelning. Vidare ska företaget ha varit noterat i minst 18 månader innan den första 

utdelningen annonseras. Enligt Michaely et al. (1995) förhindrar det att urvalet inkluderar bolag 

som börsnoterats med en förannonserad avsikt att dela ut pengar, och det tillåter oss att mäta 

avkastningen perioden innan initieringen. Då bolag initierat utdelningar efter 18 månader men 

innan tre år efter notering, är det emellertid inte möjligt att mäta avkastningen tre år innan 

tillkännagivandet. I studien finns totalt åtta sådana observationer. 

 

3.1.2 Slopningskriterier 

 

En händelse kvalificeras som en slopad aktieutdelning om det finns en historisk kontinuitet av att 

bolaget har lämnat utdelningar. I den tidigare forskningen råder dock delade meningar beträffande 

hur lång denna period bör vara. Christie (1990) använder tio år av kontinuerliga utdelningar som 

en lägre gräns medan Michaely et al. (1995) använder sex till åtta kvartal. Utifrån studiens 

population är tio år ett för strikt krav – det finns för få bolag noterade i Sverige med en så lång 

utdelningshistorik – och därför är kravet minst två år av kontinuerliga utdelningar. Vidare kan flera 

inställda utdelningar inträffa för ett och samma bolag. Det kan inträffa om bolaget efter en inställd 

utdelning återupptar utdelningen under minst två år, och sedan återigen bestämmer sig för att slopa 

den. Totalt nio sådana aktier återfinns under undersökningsperioden.  
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3.1.3 Eventfönster och undersökningsperioder 

 

Perioden när händelsen som avses undersökas inträffar benämns eventfönster (MacKinlay, 1997). 

I denna studie är tillkännagivandet av en initiering eller en slopning själva händelsen. MacKinlay 

föreslår att eventfönstret ska börja redan dagen innan händelsen för att ta hänsyn till att 

information kan ha läckt, och att det fortsätter till dagen efter händelsen eftersom den kan ha skett 

efter börsens stängning. Studien mäter även perioden tre år innan ett tillkännagivande. Det görs 

för att kunna jämföra den historiska avkastningen med avkastningen med tidigare studier 

(exempelvis De Bondt och Thaler 1985; Michaely et al., 1995; Bernard och Thomas, 1989), 

exempelvis för att se om bolagens avkastning liknar ”vinnarna” och ”förlorarna”. Vidare 

undersöks treårsperioden efter ett tillkännagivande eftersom vi vill mäta den långsiktiga 

avvikelseavkastningen. Figur 3.1 nedan illustrerar eventfönstret samt de perioder som studien 

undersöker. 

 

Figur 3.1. Eventfönster och undersökningsperioder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Risk för kontaminerad data 

 

I Sverige är det kutym att ledningen i sin bokslutskommuniké lämnar ett utdelningsförslag till 

styrelsen. I dessa rapporter tillkännages även annan information som tenderar att vara 

marknadspåverkande. Det medför att det är svårt (om inte omöjligt) att isolera en initierings eller 

slopnings påverkan på aktiepriset, och studiens resultat under annonseringsperioden bör därför 

betraktas med stor skepsis. Michaely et al.:s (1995) resultat indikerar dock att den långsiktiga 

avvikelseavkastningen för bolag som tillkännager en initiering eller en slopning i samband med en 

rapport inte är signifikant skild från bolag som inte gör det. Vi argumenterar därför för att den 

– 3 år till -2 dagar  – 1 dag till +1 dag  +2 dagar till +3 år 

Tillkännagivande av 
utdelningsinitiering/-slopning 

+2 dagar till +1 år 

+2 dagar till +2 år 
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långsiktiga avvikelseavkastningen inte snedvrids av att utdelningsförslagen presenteras samtidigt 

annan marknadspåverkande information. 

 

3.2 Val av referensvärde 

 

För att avvikelseavkastning ska kunna beräknas måste aktiernas avkastning jämföras med ett 

referensvärde. Michaely et al. (1995), inspirerad av Ritter (1991) och Loughran och Ritter (1995), 

använder fyra olika referensvärden. De använder så många referensvärden för att kontrollera att 

avvikelseavkastningen inte har uppstått på grund av variabler som bolagens storlek eller 

industritillhörighet. Dock tyder resultaten på att det inte spelar någon roll vilket referensvärde som 

används, och därför argumenterar Michaely et al. för att framtida studier bör använda ett likaviktat 

index eftersom det är mest lättillgängligt.  

 

Vi kan inte identifiera något likaviktat index i Sverige. Dock finns det en likaviktad indexfond 

(Enterfonder, 2019). Vi argumenterar dock för att den likaviktade indexfonden är ett olämpligt 

referensvärde i denna undersökning. Exempelvis är fondens avgift påtaglig vilket medför att 

avvikelseavkastningen skulle snedvridas uppåt. Vidare innehåller den endast de 50 största bolagen 

medan denna studie undersöker stora, medelstora och små bolag, och därmed avspeglar bolagen i 

denna fond inte studiens urval. Slutligen är data endast tillgänglig från 2004 och framåt. Istället 

jämförs portföljernas avkastning emot SIXPRX. Det är ett index som innehåller samtliga bolag på 

Stockholmsbörsen (Six Group, 2018) och det avspeglar därmed urvalet i denna studie. I SIXPRX 

återinvesteras samtliga utdelningar löpande, och den maximala vikten för ett enskilt bolag är som 

högst 10 procent.  

 

Ett mer konventionellt alternativ hade varit att använda SIXRX. Den enda skillnaden är att SIXRX 

inte har någon maxvikt för avkastningen ett enskilt bolag kan generera. Bortsett från en period 

under tidigt 2000-tal då Ericsson utgjorde en avsevärt stor del av marknadsvärdet på 

Stockholmsbörsen är skillnaden mellan SIXPRX och SIXRX försumbar. Trots att skillnaden bara 

är betydelsefull under en begränsad tidsperiod, är det mot bakgrund av studiens breda urval 

felaktigt att ett enskilt bolag i referensportföljen har en stor påverkan på avvikelseavkastningen. 

Därför är SIXPRX det mer lämpliga referensvärdet att välja. 
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3.3 Datainsamling 

 

Studiens undersökningsperiod är första januari 2000 till sista mars 2016. Bolagen på fyra svenska 

handelsplatser undersöks: Large Cap, Mid Cap, Small Cap och First North. Data för studien erhålls 

från databasen Thomson Reuters Eikon. Datan som erhölls var dock ofta oprecis beträffande 

exakta datum, vilket medförde att Eikon främst användes för att få en ungefärlig indikation på när 

en initiering eller slopning inträffat. Därefter studerades samtliga potentiella initieringar och 

slopningar manuellt genom granskning av företagens årsredovisningar, delårsrapporter, 

kommunikéer från årsstämmor och pressmeddelanden. Ett bortfall om sex initieringar och åtta 

slopningar uppstod eftersom tillkännagivandet inte kunnat identifieras vid en årsredovisning, 

delårsrapport, stämmokommuniké eller ett pressmeddelande. Det finns dock ingen anledning till 

att tro att bortfallet är systematiskt och därför bidrar till en snedvridning i stickprovet. Totalt 

identifierades de exakta datumen för tillkännagivandet av 69 initieringar och 103 slopningar.  

 

Det genomsnittliga börsvärdet för initierande bolag är knappt 2 miljarder kronor, och medianen 

är 495 miljoner kronor. Endast nio av de initierande bolagen hade ett börsvärde som översteg 

portföljens genomsnittliga börsvärde och 13 stycken hade ett börsvärde på mindre än 100 miljoner 

kronor. Det genomsnittliga börsvärdet för slopande bolag är 5,2 miljarder kronor och medianen 

är 104 miljoner kronor. Endast tio av dessa bolag har ett börsvärde över urvalets medelvärde och 

17 bolag har ett börsvärde som understiger 100 miljoner kronor. 

 

3.3.1 Survivorship bias 

 

Den data som ursprungligen erhölls vid Eikon saknade de bolag som under 

undersökningsperioden avnoterats. Därför kompletterades det ursprungliga urvalet med de bolag 

som under undersökningsperioden avnoterades från handelsplatserna. Totalt påträffades 23 

slopningar och 17 initieringar från de avnoterade bolagen. Dessa händelser är inräknade i de 

initieringar och slopningar som nämns ovan. Vi bedömer därför att studien inte har något 

survivorship bias.  

 

Den vanligaste förekommande orsaken till att ett bolag avnoterades är att det blev uppköpt. Då 

ett företag avnoteras tidigare än tre år efter tillkännagivandet av en utdelning eller initiering har 

avkastningen fram till avnoteringen beräknats.  
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3.4 Beräkning av avvikelseavkastning (BHAR) samt val av signifikanstest 

 

”Buy and hold abnormal return”, benämnd BHAR eller avvikelseavkastning i denna studie, 

används för att mäta differensen mellan en akties avkastning och SIXPRX avkastning, och 

beräknas enligt ekvation 3.1. 

 

Ekvation 3.1. Beräkning av avvikelseavkastning 

 

𝐵𝐻𝐴𝑅𝑗 =  ∏(1 + 𝑅𝑗𝑡)

𝑏

𝑡=𝑎

− ∏(1 + 𝑅𝑚𝑡)

𝑏

𝑡=𝑎

 

 

𝐵𝐻𝐴𝑅𝑗 är avvikelseavkastningen för bolag j från tidsperiod a till b. För  

eventperioden på tre dagar är tidsperioden a till b handelsdagarna t = -1, 0, +1. För ett-, två-, och 

treårsperioderna före och efter eventet är t en period på en månad från a = 1 till b = 12, 24 eller 

36 för respektive period. 𝑅𝑗𝑡 är totalavkastningen för bolag j vid period t. Totalavkastningen är den 

totala prisförändringen i ett bolags aktie justerat för emissioner, aktieåterköp och utdelningar. 𝑅𝑚𝑡 

är avkastningen för SIXPRX vid period t. 

 

𝐵𝐻𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  är respektive portföljs genomsnittliga avvikelseavkastning. Den beräknas genom att 

summera aktiernas avvikelseavkastning och sedan dividera med antalet observationer som 

beskrivet i ekvation 3.2. 

Ekvation 3.2. Beräkning av portföljernas genomsnittliga avvikelseavkastning 

 

𝐵𝐻𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
1

𝑛𝑝
 ∑ 𝐵𝐻𝐴𝑅𝑗

𝑛𝑝

𝑗=1

 

𝑛𝑝 = 𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑝𝑟𝑜𝑣𝑠𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑓ö𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗 𝑝 

 

Då man i en BHAR-beräkning köper och sedan behåller aktierna, är BHAR det 

avvikelseavkastningsmått som närmast avspeglar en investerares verkliga erfarenhet (Fama, 1998). 

Kothari och Warner (2004) lyfter dock tre huvudsakliga problem resultaten som erhålls med en 

långsiktig (ett till fem år) BHAR-beräkning. För det första tenderar den långsiktiga avkastningen 

att bryta mot antagandet om normalfördelning – eftersom ett aktiepris som mest kan sjunka till 

noll brukar avkastningen vara skev åt höger. I många statistiska modeller är 
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normalfördelningsantagandet centralt. För det andra tenderar den långsiktiga avkastningen att 

uppvisa korskorrelation eftersom vissa undersökningsperioder överlappar, och på grund av att 

vissa undersökta bolag tillhör samma industri. Dessutom argumenterar de för att korskorrelationen 

är en bidragande faktor till avkastningen är skevt fördelad åt höger. Slutligen brukar volatiliteten i 

de undersökta bolagen vara högre än i referensindexet på grund av en högre volatilitet under 

eventperioden, vilket medför att standardavvikelsen för avkastningen ökar och det är därmed 

svårare att få statistiskt signifikanta resultat. 

 

Ett vanligt alternativ till BHAR är ”cumulative abnormal returns” (CAR). I en CAR-beräkning 

brukar avkastningen beräknas månatligen och sedan summeras, och exempelvis Fama (1998) 

förespråkar CAR över BHAR. Eftersom avkastning under korta tidsperioder i jämförelse med 

långa tidsperioder i större utsträckning brukar vara normalfördelad, argumenterar Fama för att 

CAR-beräkningar bättre undviker problemet med normalfördelning. Vidare menar Mitchell och 

Stafford (2000) att BHAR-beräkningar är sämre än CAR-beräkningar på att ta i beaktning 

hastigheten av en prisjustering, eftersom BHAR kan fortsätta växa även om det bara finns 

avvikelseavkastning i början av en undersökningsperiod. Om BHAR under det första 

undersökningsåret uppgår till 10 procent, och både undersökningsportföljen och referensvärdet 

stiger 100 procent år två, uppgår BHAR till 20 procent efter år två trots att ingen 

avvikelseavkastning påträffats under det andra året. Problemet med ”ränta på ränta” uppstår inte 

i en CAR-beräkning. 

 

Barber och Lyon (1997) argumenterar dock för att CAR-beräkningar medför ännu större problem 

än BHAR-beräkningar. De visar bland annat att bolag som inte uppvisar någon BHAR under en 

12-månadersperiod i genomsnitt har en CAR på + 5 procent. Vidare argumenterar de för att 

resultaten som erhålls med en CAR-beräkning inte är representativa för en investerares upplevelse 

– avkastningen som en CAR-beräkning genererar skiljer sig mycket från avkastningen som ett 

genomsnittligt företag i urvalet genererar. Sammantaget har båda metoderna fördelar och 

nackdelar, men vi anser att en realistisk investeringsupplevelse är viktig och vi använder oss därför 

av BHAR. För att minimera problemen som en BHAR medför, undersöker vi nedan problemen 

med korskorrelation och normalfördelning som Kothari och Warner lyfter. Eftersom avkastningen 

under eventperioden inte är en del av den långsiktiga avvikelseavkastningen, utgör volatiliteten 

under eventperioden inte något problem i denna studie. 
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3.4.1 Korskorrelation 

 

Michaely et al. (1995) argumenterar för att korskorrelation inte utgör ett problem i deras studie. 

Det är delvis på grund av att en observation i genomsnitt endast överlappar med 15 procent av de 

andra observationerna. Vidare visar Bernard och Thomas (1989) att avkastningen inom en industri 

under ett år korrelerar ungefär 30 procent, men mellan industrier är korrelationen bara 6 procent, 

och Michaely et al. menar att deras urval är väl utspritt mellan olika industrier. I föreliggande studie 

överlappar en observation i genomsnitt med 18 procent av de andra observationerna, snarlikt med 

Michaely et al. (1995). Michaely et al. bevisar även statistiskt hur de problem som Kothari och 

Warner (2004) undviks. Att bevisa det statistiskt är dock omfattande och bortom denna studies 

räckvidd. 

 

Att bokslutskommunikéerna och tillkännagivandena av utdelningar sammanfaller medför dock 

ytterligare ett problem. Då bokslutskommunikéerna brukar tillkännages under årets första kvartal, 

kommer de allra flesta slopningarna och initieringarna också att annonseras då. Därför kommer 

också den långsiktiga avvikelseavkastningen i denna studie ofta att börja mätas från kvartal ett, 

medan undersökningsperioderna i Michaely et al. (1995) är bättre utspridd. Det kan bidra till ökad 

korskorrelation. Emellertid är observationerna förhållandevis väl utspridda mellan olika industrier, 

vilket åskådliggörs i Tabell 3.1 nedan. 

 

Tabell 3.1. Fördelning av initieringar och slopningar 

  Initieringar  Slopningar 

År 
 Antal 

initieringar 
Industrier 

representerade 

Max antal i en 
specifik 
industri 

 Antal 
slopningar 

Industrier 
representerade 

Max antal i en 
specifik 
industri 

2000  1 1 1  1 1 1 

2001  1 1 1  5 3 2 

2002  2 2 1  12 6 4 

2003  4 2 3  5 4 2 

2004  3 2 2  2 2 1 

2005  2 2 1  1 1 1 

2006  4 3 2  1 1 1 

2007  6 3 4  3 2 2 

2008  5 4 2  7 5 2 

2009  6 3 4  26 7 6 

2010  6 6 1  8 5 2 

2011  6 4 3  4 3 2 

2012  7 5 3  4 1 1 
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2013  4 2 3  9 5 4 

2014  7 5 3  9 5 3 

2015  2 2 1  3 1 1 

2016  3 2 2  3 2 2 

Alla 
år 

 69    103   

 

Tabellen illustrerar också att slopningarna i jämförelse med initieringarna är betydligt mer 

koncentrerade i tid. År 2002 och 2009 innehåller flest slopningar, 12 respektive 26 stycken, och 

totalt sker knappt 40 procent av samtliga slopningar under dessa två år. År 2009 innehåller även 

flest slopningar för en enskild industri. Industrierna är indelade utifrån FTSE Russels (2019) 

Industry Classification Benchmark, som officiellt används av Nasdaq Nordic. Totalt innefattar 

klassificeringen tio olika industrier varav åtta av dessa representeras i slopningarna och nio i 

initieringarna. I Tabell 3.2 nedan åskådliggörs fördelningen mellan industrierna, som av Nasdaq 

Nordic endast benämns vid sina engelska namn. 

 

Tabell 3.2. Fördelning över industrier 

 Initieringar  Slopningar 

Industri Antal Andel  Antal Andel 

Basic Materials 3 4%  9 9% 

Consumer Goods 4 6%  15 15% 

Consumer Services 12 17%  19 18% 

Financials 10 14%  9 9% 

Healthcare 11 16%  6 6% 

Industrials 13 19%  25 24% 

Oil & Gas 1 1%  1 1% 

Technology 13 19%  19 18% 

Telecommunications 2 3%  0 0% 

Utilities 0 0%  0 0% 

Totalt 69 100%  103 100% 

 

Observationerna är förhållandevis jämnt fördelade mellan de nio representerade industrierna. Oil 

& Gas innehåller endast en observation för såväl slopningar som initieringar, och Utilities är inte 

representerade i något av stickproven.   
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3.4.2 Normalfördelning, toppighet och skevhet 

 

Om normalfördelningsantagandet inte uppfylls går det inte att använda sig av traditionella 

parametriska statistiska test. Emellertid kan man mot bakgrund av centrala gränsvärdessatsen anta 

att urvalet är normalfördelat om stickprovet överstiger 30 observationer. I denna studie överstiger 

båda stickproven 30 observationer och därför kan centrala gränsvärdessatsen antas gälla. 

 

Ett sätt att få ett stickprov närmare en normalfördelad distribution är genom winsorizing, det vill 

säga genom att ändra de värden som avviker mest från genomsnittet till ett mindre avvikande 

värde. Två mått som anger formen på fördelningen är skevhet (eng: skewness) och toppighet (eng: 

kurtosis). Tabell 3.3 nedan beskriver skevheten samt toppigheten för portföljernas 

avvikelseavkastning under samtliga undersökningsperioder före samt efter winsorizing utförts. 

 

Tabell 3.3. Skevhet och toppighet före och efter winsorizing 

  
Före winsorizing 

 
Efter winsorizing 

  
Initieringar Slopningar 

 
Initieringar Slopningar 

Skevhet 3 år innan annonsering 3,11 1,17  1,48 0,29 

 Eventperiod 1,20 – 1,64  0,94 – 0,73 

 1 år efter annonsering 0,80 2,19  0,41 0,84 

 2 år efter annonsering 4,68 2,47  1,04 0,32 

 3 år efter annonsering 2,50 2,57  1,27 1,00 

       

Toppighet 3 år innan annonsering 11,24 4,58  1,13 – 0,47 

 Eventperiod 1,38 6,23  0,23 – 0,45 

 1 år efter annonsering 1,71 6,88  0,90 0,11 

 2 år efter annonsering 28,4 8,57  0,35 0,32 

 3 år efter annonsering 8,11 8,48  0,74 0,06 

Not: 1) I de winsorisade portföljerna ändras de fem procent största och de fem procent minsta värdena till värdet 
som observation i percentil 6 och 94 innehar 2) En helt normalfördelad distribution har toppighetsvärdet 3. De 
toppighetsvärdena som presenteras i tabellen är så kallad överflödig toppighet (eng: excess kurtosis). Justerat för 
överflödig toppighet har en normalfördelad distribution värdet 0 

 

Somliga värden för såväl skevhet som toppighet är, innan winsorizing utförs, väldigt stora. Vi 

noterar att värdena rör sig närmare noll då winsorizing utförs. Vidare förhindrar winsorizing att 

ett fåtal extrema observationer snedvrider studiens resultat. Mot bakgrund av ovanstående 

presenteras och analyseras endast den winsorizade avvikelseavkastningen i studien. 
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3.4.3 Val av signifikanstest samt hypotesprövning  

  

Frågeställningen - Vilken långsiktig avvikelseavkastning genererar bolag som initierar respektive slopar 

utdelningar? - prövas genom tvåsidiga 𝑡-test där den genomsnittliga avvikelseavkastningen för den 

initierande respektive slopande portföljen signifikanstestas. Hypotesprövning 1 formuleras enligt 

nedan för portföljen med de bolag som initierat utdelningar:  

H0: μinit = 0  

H1: μinit ≠ 0  

Andra hypotesprövningen formuleras på följande vis för den portföljen med de bolag som slopat 

utdelningen:  

H0: μslop = 0  

H1: μslop ≠ 0 

  

Funktionen för de tvåsidiga 𝑡-testen ges av  

𝑡 =  
𝑋− 𝜇0 

𝑠/√𝑛
  

 

och är 𝑡-fördelad med 𝑛 – 1 frihetsgrader då H0 är sann. 𝑋 är stickprovets medelvärde, 𝑠 är 

stickprovets standardavvikelse, 𝑛 är stickprovets storlek, 𝜇0 är populationens medelvärde som 

testas i nollhypotesen – i vårt fall avvikelseavkastningen för samtliga initierande (μinit) och 

slopande (μslop) bolag på Stockholmsbörsen. Signifikansen testas tvåsidigt för att vi på förhand 

inte vet åt vilket håll avkastningen kommer att avvika. Det är även i linje med det Hou et al. 

(2017) föreslår, då det kräver ett mer entydigt resultat för att uppnå signifikans. 

 

3.5 Övriga snedvridande variabler 

 

Som nämnts tidigare i undersökningen, visar tidigare studier att företag med vissa egenskaper 

tenderar att generera en högre avkastning än andra företag. För vår studie är det problematiskt 

eftersom bolagen i vårt urval kan ha en eller flera av dessa egenskaper. Om eventuell 

avvikelseavkastning påträffas i samband med förändrade utdelningsbeslut, går det inte att 

garantera att avvikelseavkastningen inte har uppstått på grund av att företagen har dessa 

egenskaper, om inte dessa egenskaper kontrolleras för. Nedan listas de egenskaper som vanligast 
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förekommer i forskningen. 

 

3.5.1 Beta 

 

Sharpe (1964) och Lintner (1965) påvisar att företag med höga beta-värden, det vill säga 

kovariansen mellan ett företags avkastning och marknadens avkastning, delat på variansen av 

marknadens avkastning, genererar en högre avkastning än företag med låga beta-värden. 

Avkastningen för företag med höga beta-värden tenderar att vara mer volatil och dessa företag 

anses därför vara mer riskabla. Den ökade risken fordrar i teorin även en högre avkastning.  

3.5.2 Storlek 

 

Exempelvis Banz (1981) visar att det finns en negativ korrelation mellan företags marknadsvärde 

och förväntad avkastning. Med andra ord tenderar små företag att generera en högre avkastning 

än stora. På grund av den högre avkastning som små företag genererar argumenterar flertalet 

studier för att storlek fungerar som en proxy för risk, och därmed för att mindre bolag är mer 

riskabla än stora bolag (Ball, 1978; Chen, 1988; Kleim, 1988). Schwert (1983) menar dock att det 

är oförklarligt att investerare skulle ha ett högre avkastningskrav för mindre bolag än för stora. 

Vidare argumenterar Lo och MacKinlay (1990) mot att marknadsvärde används som proxy för 

risk, mot bakgrund av att det inte tycks finnas någon teoretisk anledning till att små bolag är mer 

riskabla än stora bolag. Berk (1995) menar emellertid att marknadsvärde bör inkorporeras i en 

modell för förväntad avkastning eftersom det verkar stärka modellens förklaringsgrad, oavsett 

om det empiriskt går att bevisa att mindre bolag är mer riskabla än större bolag eller inte.  

Oavsett om marknadsvärde är en bra proxy för risk eller inte, visar forskningen otvetydigt att 

mindre bolag genererar en högre avkastning än stora bolag. Som påvisats i kapitel 3.3 har många 

bolag i vår studie små marknadsvärden, och det kommer sannolikt snedvrida avkastningen 

uppåt. 

3.5.3 Värde 

 

Flertalet studier finner att ”värdestrategier” genererar en högre avkastning än marknaden. Med 

värdestrategier avses att köpa bolag som har ett lågt marknadsvärde i relation till exempelvis 

vinster, aktieutdelningar eller eget kapital (Lakonishok et al., 1994). Exempelvis visar Lanstein et 

al. (1984) att företag med ett lågt pris i förhållande till eget kapital genererar en positiv 

avvikelseavkastning. Jaffe et al. (1989) visar att även företag med ett lågt pris i förhållande till 

vinst gör det. Kritiker hävdar att avvikelseavkastningen uppstår som ett resultat av ett ökat 
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risktagande (Fama och French, 1992), precis som i fallet med företagsstorlek. Huruvida det gör 

det eller inte är dock inte av större betydelse för denna studie. Mot bakgrund av att värdefaktorer 

verkar öka förklaringsgraden för modeller som mäter förväntad avkastning (Fama och French, 

1992) är det dock en viktig faktor att ha i beaktning.  

3.5.4 Eventuella lösningar 

 

Då denna studie har en uppenbar snedvridning mot mindre bolag skulle en tänkbar lösning vara 

att utesluta alla bolag med ett börsvärde under en viss gräns, och en sådan lösning verkar 

förespråkas av exempelvis Hou et al., (2017). Om alla mindre bolag utesluts skulle urvalet 

emellertid vara för litet för att genomföra studien. 

Fama och French (1992) finner att beta inte tycks förklara avkastning då storlek och värde 

inkluderas som förklarande variabler. Fama och French (1993; 2012) föreslår emellertid 

fortfarande att beta tillsammans med storlek och värde bör inkluderas i regressionsmodeller som 

förklarar avkastning. Trots att denna studie inte bör ha någon uppenbar snedvridning mot beta 

eller ”värdebolag”, verkar en bra lösning vara att utgå från den trefaktorsmodell som presenteras 

i Fama och French (1993), och därigenom ta i beaktning eventuella bolagsspecifika 

snedvridningar på avkastningen från beta, storlek och värde. I Fama och French (2012) 

presenteras modellens resultat på den Europeiska aktiemarknaden, och därmed skulle modellen 

kunna tillämpas i denna studie. Det här görs inte, och vi kan därför inte utesluta att eventuell 

avvikelseavkastning kan förklaras av tidigare nämnda variabler.  
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4. RESULTAT 

 

4.1 Genomsnittlig avvikelseavkastning under samtliga undersökningsperioder  

 

För de initierande bolagen är den genomsnittliga avvikelseavkastningen för treårsperioden innan 

tillkännagivandet +63,7 procent. Under annonseringsperioden uppgår den genomsnittliga 

avvikelseavkastningen för de initierande bolagen till +3,9 procent. Ett, två respektive tre år efter 

tillkännagivandet uppgår den genomsnittliga avvikelseavkastningen till +8,67, +15,1 och +47,1 

procent. Samtliga resultat ovan är statistiskt signifikanta och i linje med Michaely et al. (1995). Den 

genomsnittliga avvikelseavkastningen under treårsperioden innan tillkännagivandet för bolagen 

som ställer in utdelningen är -43,9 procent. Bolagen i den utdelningsslopande portföljen liknar 

därmed “förlorarna” i De Bondt och Thaler (1985) medan bolagen i den utdelningsinitierande 

portföljen liknar “vinnarna”. Under annonseringsperioden är den genomsnittliga 

avvikelseavkastningen -4,8 procent för bolagen som slopar utdelning. Ett, två respektive tre år 

efter tillkännagivandet av en utdelningsslopning är den genomsnittliga avvikelseavkastningen +1,8, 

+4,9 och +7,8 procent. De tre sista resultaten avviker från Michaely et al. (1995), men är också de 

enda som inte är statistiskt signifikanta. Resultaten återfinns i Tabell 4.1. 
 

Tabell 4.1. Genomsnittlig avvikelseavkastning för respektive portfölj 

  
BHAR  för en specifik period i förhållande till tillkännagivandedagen (%) 

  
3 år innan Under eventperioden 1 år efter 2 år efter 3 år efter 

Initieringar n = 69 63,7*** 3.9*** 8,67** 15,1** 47,1*** 

  (161,1) (8,9) (34,3) (65,9) (136,7) 

Slopningar n = 103 – 43,9*** – 4,8*** 1,8 4,9 7,8 

  (41,8) (8,0) (52,8) (89,4) (114,9) 

Noter: 1) Standardavvikelsen i parentes 2) Signifikansnivåer om 1%, 5% och 10% motsvaras av ***, ** och * 

 

4.2 Genomsnittlig avvikelseavkastning för bolag som återupptar utdelningen  

 

Studien finner stor skillnad i den genomsnittliga avvikelseavkastningen mellan bolag som slopar 

sin utdelning men som sedan återupptar den året efter, jämfört med bolag som inte återupptar den 

året efter. Fördelningen beskrivs i Tabell 4.2 nedan. Den genomsnittliga avvikelseavkastningen för 

bolag som återupptar utdelningen året efter slopningen är +39,4, +64,7 respektive +89,6 procent 

på ett, två och tre års sikt. För bolag som inte gör det är den genomsnittliga avvikelseavkastningen 

-10,3, -14,3 respektive -18,4 procent för de olika tidsperioderna. Resultaten är statistiskt 

signifikanta på olika nivåer. 
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Tabell 4.2. Genomsnittlig avvikelseavkastning utifrån antal slopningar 

   
BHAR  för en specifik period efter 

tillkännagivandet av första slopningen (%) 

   1 år efter 2 år efter 3 år efter 

Antal slopningar under de tre åren 1 n = 25 39,4*** 64,7*** 89,6*** 

   (58,1) (45,2) (123,7) 

 2 eller 3 n = 78 -10,3** -14,3* -18,4* 

   (90,3) (80,6) (99,2) 

Noter: 1) Standardavvikelsen i parentes 2) Signifikansnivåer om 1%, 5% och 10% motsvaras av ***, ** och * 

 

Tabellen visar att 25 av bolagen som slopade utdelningen återupptog den efter ett år medan 78 

bolag antingen återupptog den efter två år eller inte alls under de tre efterföljande åren.  

 

4.3 Genomsnittlig avvikelseavkastning utifrån historisk avkastning 

 

Aktierna i initieringsportföljen som hade en positiv avvikelseavkastning tre år innan 

annonseringstillfället hade en treårig genomsnittlig avvikelseavkastning på +32,9 procent. 

Resultatet är inte statistiskt signifikant. Aktierna i initieringsportföljen som hade en negativ 

avvikelseavkastning åren innan initieringen uppvisade en statistiskt signifikant treårig positiv 

avvikelseavkastning åren efter på +70,8 procent. I slopningsportföljen är antalet aktier med en 

positiv avvikelseavkastning perioden innan annonsering för låg för att anta normalfördelning och 

utföra ett parametriskt signifikanstest. För bolagen med negativ historisk avvikelseavkastning är 

den genomsnittliga avvikelseavkastningen +16,2 procent de tre efterföljande åren. Resultatet är 

emellertid inte heller statistiskt signifikant. 

 

Tabell 4.3. Genomsnittlig avvikelseavkastning utifrån historisk avkastning 

 
BHAR  för treårsperioden efter tillkännagivandet (%) 

 

Aktier med positiv BHAR de tre åren innan 
tillkännagivandet 

Aktier med negativ BHAR de tre  
åren innan tillkännagivandet 

Initieringar n = 31 32,9 n = 31 70,8** 

  (160,5)  (160,5) 

Slopningar n = 13 n/a n = 81 16,2 

  (n/a)  (118,4) 

Noter: 1) Standardavvikelsen i parentes 2) Signifikansnivåer om 1%, 5% och 10% motsvaras av ***, ** och * 

 

  



 
 

22 

 

5. KONKLUSION 

 

5.1 Diskussion av studiens resultat 

 

Studiens mest intressanta och robusta resultat är den långsiktiga avvikelseavkastning som genereras 

av portföljen med bolag som initierar utdelningar. Avvikelseavkastningen är statistiskt signifikant 

och i ekonomiska termer betydande. Vi argumenterar för att studiens resultat styrker teorin att 

utdelningsbeslut har ett informationsvärde. I kontrast till exempelvis Healy och Palepu (1988), 

Ofer och Sigel (1987) samt Grullon et al. (2002) mäter denna studie dock varken bolagens 

vinstutveckling eller förändrade risknivå, men den stora avvikelseavkastningen som initierande 

bolag genererar indikerar en minskad risknivå eller ökade vinster.  

 

Mot bakgrund av den långsiktiga avvikelseavkastningen för initierande bolag, menar vi även att 

marknaden inte verkar reagera tillräckligt starkt vid tidpunkten då företag initierar utdelningar, och 

att studien därmed är förenlig momentumforskningen. Att momentum existerar på den svenska 

aktiemarknaden strider emot Rouwenhorst (1998) och Griffin et al. (2003). Då aktierna hålls under 

en treårsperiod undviks problemet med höga transaktionskostnader som lyfts i Lesmond et al. 

(2004). Avvikelseavkastningen består under hela treårsperioden, precis som i Michaely et al. (1995). 

Det strider mot tidigare momentumforskning (exempelvis Jegadeesh och Titman, 1993) som 

främst finner stöd för momentum de första månaderna efter ett event. Våra resultat tyder snarare 

på att avvikelseavkastningen tilltar. Det kan dock vara ett resultat av problematiken med BHAR-

beräkningar som lyfts i Mitchell och Stafford (2000), det vill säga att BHAR-beräkningar dåligt 

beaktar hastigheten av en prisjustering. 

 

Det finns dock några hinder med att praktiskt tillämpa en strategi som baseras på att bara köpa 

utdelningsinitierande bolag. För det första sker det under vissa år förhållandevis få initieringar. En 

portfölj som endast investerar i dessa bolag stundtals skulle innehålla färre bolag än vad som för 

de flesta investerare är önskvärt. För det andra kan det vara svårt för institutionella investerare att 

handla i stora volymer då många bolag i denna studie har ett litet börsvärde, men för privata 

investerare bör det inte vara ett problem. Ytterligare ett problem är att avvikelseavkastningen har 

en hög standardavvikelse. En eventuell handelsstrategi skulle därför generera en volatil avkastning, 

och det anses sällan vara positivt. 

 

Under annonseringsperioden finner studien signifikanta resultat i linje med Michaely et al. (1995), 

både för den slopande och initierande portföljen. Asymmetri i avkastningen mellan portföljerna är 
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emellertid mindre än i exempelvis Michaely et al. De menar att asymmetrin troligtvis beror på den 

förväntade direktavkastningen i slopande bolag i genomsnitt är betydligt högre än den faktiska 

direktavkastningen för de initierande bolagen. Denna undersökning saknar data på storleken av 

den förväntade direktavkastningen och därför vet vi inte om det är en tänkbar förklaring. En mer 

trolig förklaring är att resultaten under annonseringsperioden är kontaminerad av annan 

marknadspåverkande information.  

 

Att portföljen med slopande bolag genererar en positiv avvikelseavkastning är mot bakgrund av 

resultaten i Michaely et al. överraskande, även om resultatet inte är statistiskt signifikant. En 

förklaring är en stor skillnad i avkastning mellan bolag som efter ett år återupptar utdelningar igen 

jämfört med bolag som inte gör det. De bolag som återupptar utdelningen efter ett år uppvisar en 

positiv avvikelseavkastning medan övriga bolag uppvisar en negativ avvikelseavkastning. Det 

framstår som att en tänkbar handelsstrategi är att köpa bolag som slopat utdelningen och sedan 

efter ett år återupptagit den, och trots att stickprovet innehåller relativt få observationer är 

resultatet signifikant. Även här kvarstår dock problemet att BHAR-beräkningar dåligt beaktar 

hastigheten av en prisjustering.  

 

Ett annat överraskande resultat är att den långsiktiga avvikelseavkastningen är signifikant för 

initierande bolag som hade en negativ avvikelseavkastning perioden innan initieringen, men inte 

för bolag som hade en positiv avvikelseavkastning perioden innan initieringen. Det är i linje med 

resultaten som påträffas i exempelvis De Bondt och Thaler (1987), det vill säga att historiska 

förlorare blir framtida vinnare. Dessa urval är emellertid små, vilket gör dessa resultat mindre 

intressanta.  

 

5.2 Studiens tillförlitlighet 

 

Studiens mest uppenbara problem är att urvalet i huvudsak består av bolag med små börsvärden, 

inte minst i ljuset av Hou et al. (2017) och samtliga studier som studerar hur bolagsstorlek påverkar 

avkastning. Med stor sannolikhet kan delar av den avvikelseavkastning som redovisas förklaras av 

att urvalet innehåller små bolag. Vidare är det oklart hur mycket av avvikelseavkastningen som kan 

förklaras av beta eller värdefaktorer. Studiens resultat hade varit betydligt mer intressanta och 

tillförlitliga om faktorer som beta, storlek och värde hade tagits i beaktning, exempelvis genom att 

använda Fama och French (1993) trefaktormodell. En tydligare koppling till EMH skulle därmed 
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också kunna göras. I nuläget vet vi inte om avvikelseavkastningen har uppstått på grund av ett 

förhöjt risktagande. 

 

Det finns relativt stor koncentration då slopningarna sker. Många sker antingen 2003 eller 2009. 

Det är oklart vilka konsekvenser denna koncentration får för studiens resultat. Emellertid är den 

tidsmässiga överlappningen i linje med Michaely et al. (1995), och vi bedömer att överlappningen 

inte bör vara tillräckligt stor för att orsaka problem med korskorrelation. Vidare är totalt är nio av 

tio möjliga industrier representerade, och företagen är relativt väl utspridda emellan dessa, vilket 

minskar risken för korskorrelation. Majoriteten av initieringarna och slopningarna sker dock under 

årets första kvartal, vilket skulle kunna öka denna risk.  

  

5.3 Sammanfattning och förslag på framtida forskning  

 

Studien har undersökt huruvida bolag som initierar respektive slopar aktieutdelningar genererar 

långsiktig avvikelseavkastning. Studien visar med statistisk signifikans att bolag som initierar 

utdelningar genererar en positiv långsiktig avvikelseavkastning. I kontrast till tidigare studier visar 

vi att bolag som slopar utdelningar inte genererar en statistiskt signifikant avvikelseavkastning. 

Däremot finner vi en signifikant positiv långsiktig avvikelseavkastning för de bolag som återupptar 

sin utdelning ett år efter att den slopats. 

 

Då initieringar och slopningar sker förhållandevis sällan, är det lämpligt att framtida studier görs 

på marknader där fler bolag är noterade. Ett större urval skulle dessutom lämna utrymme att 

utesluta de allra minsta bolagen och därmed göra resultaten mer robusta och mer ekonomiskt 

signifikanta. Vidare bör framtida forskning använda en modell som tar i beaktning fler faktorer, 

exempelvis beta, storlek eller värde. Det skulle minska snedvridningen från faktorer som historiskt 

genererat en avvikelseavkastning, bättre isolera effekten av en slopning eller en initiering, samt mer 

explicit beakta risk och därmed förtydliga kopplingen till EMH.  
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APPENDIX 

 

Tabell 7.1. Lista över samtliga initieringar 

Företagsnamn 
Tidpunkt för 

tillkännagivande 
BHAR 

eventperiod 
BHAR 

1 år efter 
BHAR 

2 år efter 
BHAR 

3 år efter 
BHAR 

3 år innan 
Marknadsvärde1) 

(mSEK) 
Industri2) Lista 

3L System 2003-02-18 27% 10% 46% 103% -25% 17 T Avnoterat 

A3 2011-02-17 -2% 65% -4% -13% 35% 186 Tc Small Cap 

Acando 2007-02-06 12% -4% 15% 10% 33% 1 249 T Mid Cap 

Addnode 2007-02-05 1% 2% 47% 31% -70% 563 T Mid Cap 

Agromino 2012-04-27 -3% -109% -140% -187% 421% 933 CG Small Cap 

Avensia 2012-04-03 18% -26% 91% 394% -88% 41 T First North 

AXIS 2003-02-13 -5% -36% -7% 158% n/a 1 040 T Avnoterat 

Balder 2008-02-22 4% -6% 7% 105% -4% 1 105 F Large Cap 

Biogaia 2009-02-12 -1% 65% 66% 300% 133% 669 H Mid Cap 

Biotage 2009-02-10 -2% -12% -56% -48% -26% 496 H Mid Cap 

Boliden 2006-02-06 -4% 27% -42% -50% 513% 30 530 BM Large Cap 

Bredband2 2014-02-06 -5% -10% 42% 152% 126% 294 T First North 

Cellavision 2012-02-14 -3% 12% 21% 178% 30% 334 H Mid Cap 

Cherry 2011-02-22 2% -13% 3% 42% 120% 410 CS Mid Cap 

Cloetta 2010-10-19 0% -7% -14% -16% n/a 842 CG Mid Cap 

CTT systems 2015-02-12 -2% 26% 253% 311% -73% 497 I Small Cap 

DIBS 2010-02-18 -13% -16% -44% -59% n/a 640 I Avnoterat 

Din Bostad 2008-02-20 10% -25% -44% -65% -127% 22 F Avnoterat 

Duroc 2008-02-12 6% -23% -45% -69% -16% 204 I Small Cap 

Eastnine 2011-02-16 0% -36% -51% -65% -44% 2 997 F Mid Cap 

Enlabs 2013-02-21 3% -13% -60% -16% -90% 95 CS First North 

Fast Partner 2003-02-21 7% 47% 155% 280% 15% 349 F Mid Cap 

Feelgood 2009-02-16 14% -39% 3% -97% -32% 115 H Small Cap 

Firefly 2002-02-22 -1% 51% 27% 75% 16% 33 I First North 

Generic Sweden 2016-02-18 -1% 5% -1% 78% -32% 59 T First North 

Hifab 2004-02-13 3% -4% -9% -98% 9% 198 T First North 

House of Friends 2010-02-18 11% 36% 35% -32% n/a 93 CS Avnoterat 

IAR Systems 2007-02-14 -3% -33% -36% -50% -49% 950 T Mid Cap 

Kakel Max 2012-02-22 24% -25% -97% -158% -126% 55 I First North 

Lammhults 2000-02-22 6% 32% 13% 20% n/a 325 CG Small Cap 

Lucara Diamond 2014-02-24 2% 15% 43% 96% n/a 3 731 BM Mid Cap 

Mabi 2012-02-27 -6% -34% -48% -85% n/a 43 CS Avnoterat 

Meda 2004-02-05 21% 62% 302% 959% 145% 1 372 H Avnoterat 

Micro Systemation 2008-02-08 7% -20% -36% -26% 1 451% 424 T Small Cap 

Millicom 2010-02-10 7% -20% 12% -21% 24% 34 992 Tc Large Cap 

MTG 2007-02-16 -11% 15% -23% 13% 86% 21 397 CS Large Cap 

Mycronic 2014-02-04 11% 149% 446% 769% -54%  1366 I Mid Cap 

Neonet 2006-02-09 -2% 71% 286% 28% -66% 597 F Avnoterat 

Netonnet 2009-06-12 2% -40% -98% -89% 63% 504 CS Avnoterat 

NGS Group 2013-02-26 7% 115% 107% 140% 286% 114 F Small Cap 



 
 

30 

 

Nord. Srv. Prtnr Hld 2014-02-20 5% 18% 15% 17% -18% 154 CS Avnoterat 

Nordnet 2006-02-23 -9% -8% -13% -15% 966% 3 498 F Avnoterat 

Opus group 2012-02-22 2% 135% 1 116% 498% -56% 232 I Mid Cap 

Precomp 2012-04-03 -4% 26% 3% -45% 72% 34 I First North 

Pricer 2011-02-16 18% 17% -42% -73% 10% 1 127 I Small Cap 

Proact IT 2007-02-14 -3% 24% 64% 130% -79% 421 T Mid Cap 

Probi 2010-01-27 4% -47% -26% -72% 119% 536 H Mid Cap 

Q-med 2004-02-12 -9% -11% -2% 38% 21% 4 988 H Avnoterat 

Rasta group 2013-04-10 -3% 9% -38% -22% -5% 245 CS Avnoterat 

Raysearch 2008-02-05 6% -29% -30% -53% 87% 990 H Mid Cap 

Readsoft 2010-02-15 -8% -1% 58% 63% -33% 395 T Avnoterat 

RNB 2005-10-21 1% 2% 40% -69% 869% 1 354 CS Small Cap 

Rörvik Timber 2007-02-27 -2% 26% -31% -64% 235% 566 BM Avnoterat 

Sectra 2002-02-12 0% 4% -1% 21% n/a 1 733 H Mid Cap 

Sensys Gatso 2009-01-29 8% -80% -150% -168% -10% 453 I Small Cap 

Sintercast 2011-02-18 -1% 12% -31% 30% -86% 396 I Small Cap 

Skanditek 2001-02-14 -4% -36% -33% -26% -15% 2 235 F Avnoterat 

Stendörren Fast. 2016-02-24 8% 26% 21% 92% 253% 1 228 F Mid Cap 

Stille 2014-02-20 24% -28% 61% 224% -48% 64 H First North 

Strax 2005-02-16 -4% 50% -88% -81% -63% 774 CG Small Cap 

Studsvik 2006-02-24 0% 10% -47% -40% 164% 1 685 I Small Cap 

Tethys oil 2015-05-13 3% -8% 2% 13% -30% 2 453 O&G Mid Cap 

Trustbuddy 2013-04-17 7% 140% -55% -43% -38% 237 CS Avnoterat 

Unlimited Travel Grp 2014-02-04 26% 17% 35% 233% -48% 66 CS First North 

Victoria Park 2016-02-18 6% 42% 72% 107% 455% 1 148 F Mid Cap 

Wise Group 2011-02-18 32% 46% 166% 48% 93% 105 I Small Cap 

Vitec 2003-02-20 35% -6% -32% 384% -32% 10 T Mid Cap 

Vitrolife 2009-02-12 7% 59% 95% 10% 11% 495 H Large Cap 

Zinzino 2014-04-11 2% 71% 46% -26% 399% 253 CS First North 

Noter: 1) Marknadsvärdet vid tidpunkten för tillkännagivandet 2) BM = Basic Materials, CG = Consumer Goods, CS = Consumer Services, F = Financials,  
H = Healthcare, I = Industrials, O&G = Oil & Gas, T = Technology, Tc = Telecommunications 
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Tabell 7.2. Lista över samtliga slopningar 

Företag 
Tidpunkt för 

tillkännagivande 
BHAR 

eventperiod 
BHAR 

1 år efter 
BHAR 

2 år efter 
BHAR 

3 år efter 
BHAR 3 
år innan 

Antal 
slopningar 

Marknadsvärde1) 

(mSEK) 
Industri2) Lista 

Acap Invest 2010-02-11 -10% 6% -65% -92% -44% 3 166 CG Avnoterat 

Addvise 2005-06-13 -14% -23% -106% -71% -77% 3 12 H First North 

Agromino 2014-02-28 -13% -90% -97% -136% -114% 3 290 CG Small Cap 

Audiodev 2007-02-14 -21% -47% -29% -64% -173% 3 239 T Avnoterat 

Autoliv 2009-02-24 0% 68% 138% 135% -31% 2 1 163 CG Large Cap 

Axfood 2001-02-15 -21% 172% 277% 288% -67% 1 2 795 CS Large Cap 

BE Group 2010-02-10 -2% -21% -51% -91% -32% 2 2 015 BM Small Cap 

Bergs Timber 2008-10-09 3% 59% -31% -88% 15% 3 128 BM Small Cap 

Betsson 2001-02-07 -6% -45% -35% 24% 49% 3 342 CS Large Cap 

Betting Prom. Swe. 2012-02-24 0% -37% -107% -154% -163% 3 103 CS Avnoterat 

Bilia 2009-02-06 8% 243% 460% 570% -56% 1 393 CS Mid Cap 

BillerudKorsnäs 2009-02-11 -15% 381% 474% 510% -61% 1 784 BM Large Cap 

Bong 2002-02-26 -13% -17% -48% -77% 26% 3 598 I Small Cap 

Bong 2012-02-16 -19% -53% -121% -162% -15% 3 271 I Small Cap 

Borås Wäfveri 2003-02-25 4% -62% -91% -133% 35% 3 140 CG Avnoterat 

Bure 2003-02-28 -62% -113% -119% -161% -17% 3 393 F Mid Cap 

Catella 2002-02-08 25% -2% -2% -2% -64% 3 708 F Mid Cap 

Cherry 2015-02-18 0% 255% 692% 695% 88% 3 488 CS Mid Cap 

Cision 2006-02-09 -1% -52% -62% -70% -53% 2 2 643 I Avnoterat 

Concordia Maritime 2014-02-20 -10% -22% 23% -28% -49% 2 538 I Small Cap 

Dagon 2012-02-17 -2% -13% -36% -71% 15% 3 1 469 F Avnoterat 

Diadrom 2009-02-04 -6% -68% 40% 155% n/a 1 26 T First North 

Doro 2001-01-25 -14% -45% -26% -43% -7% 2 307 T Small Cap 

Doro 2015-03-26 4% 68% 2% -18% -5% 3 1 050 T Small Cap 

Duroc 2014-02-20 -4% -18% 8% 60% -48% 3 80 I Small Cap 

Elanders 2003-01-31 4% 123% 111% 154% -35% 3 252 I Mid Cap 

Elanders 2009-01-30 2% 2% -62% -91% -53% 1 208 I Mid Cap 

Electrolux 2009-02-04 9% 64% 55% 27% -1% 1 20 435 CG Large Cap 

Elektronikgruppen 2009-02-24 -1% -22% 19% 93% -42% 3 71 I Avnoterat 

Elos Medtech 2002-02-15 5% -14% 32% 105% -67% 3 104 H Small Cap 

Empir Group 2002-02-05 1% -14% -8% -34% -103% 1 28 T Small Cap 

Empir Group 2009-02-12 -13% -65% -127% -126% 3% 3 25 T Small Cap 

Enea 2002-02-08 8% -36% 39% 31% -38% 3 888 T Mid Cap 

Eniro 2009-02-18 1% 3% -173% -179% -63% 3 1 598 CS Small Cap 

Ericsson 2002-01-25 -4% -46% -48% -72% -13% 3 353 423 T Large Cap 

Firefly 2013-02-19 -10% 88% 20% 271% -82% 1 62 I First North 

Formpipe 2013-02-28 -2% -41% -35% -4% -73% 3 294 T Small Cap 

Geveko 2010-03-04 -1% -55% -91% -117% -63% 3 178 O&G Avnoterat 

Götenehus 2009-02-25 5% 32% -15% -108% n/a 3 52 CG First North 

Gunnebo 2009-02-05 -3% 56% 140% 48% -50% 2 796 I Mid Cap 

Haldex 2009-02-20 -2% 75% 285% 482% -53% 2 638 CG Mid Cap 

Hemtex 2008-06-12 -10% -23% -46% -110% n/a 3 1 474 CS Avnoterat 
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Hifab 2007-01-24 -9% -16% 0% -22% -118% 1 96 T First North 

Hifab 2016-02-23 -4% 4% -2% -41% -96% 2 145 T First North 

HiQ 2003-02-04 -5% 267% 346% 906% -43% 1 199 T Mid Cap 

House of Friends 2016-02-18 5% -23% -43% 5% -61% 3 45 CS Avnoterat 

Human Care 2008-02-06 5% -23% -24% -61% -6% 1 233 H Avnoterat 

Husqvarna 2009-02-20 -7% 15% -1% -55% n/a 1 9 922 CG Large Cap 

IAR 2011-02-10 -7% 67% 119% 187% -22% 1 408 T Mid Cap 

ICTA 2002-12-16 -46% -29% 15% -21% -16% 3 88 I Small Cap 

JLT 2009-02-03 -9% -61% -127% -142% -44% 3 57 T First North 

JM 2009-02-10 -2% 88% 163% 108% -22% 1 3 703 F Large Cap 

Kappahl 2011-09-30 -32% -31% -11% -48% -63% 3 1 043 CS Mid Cap 

Kindred 2011-02-16 -3% 66% 103% 157% -65% 1 3 264 CS Large Cap 

Kindwalls 2004-02-19 -13% -33% -75% -117% 208% 3 40 CS Avnoterat 

Knowit 2000-06-21 0% -56% -52% -49% n/a 3 485 T Mid Cap 

Lammhults 2004-02-23 3% 46% 32% 144% -22% 1 225 CG Small Cap 

Lindab 2013-02-12 10% 15% -9% -16% -73% 2 3 526 I Mid Cap 

Midsona 2002-02-14 -3% 10% 32% 101% n/a 3 389 CG Mid Cap 

Midsona 2007-02-13 -9% -42% -33% -55% -8% 3 1 244 CG Mid Cap 

Midway Holding 2013-01-28 -15% 5% -38% -23% -84% 3 233 F Small Cap 

Modul 1 Data 2002-01-31 -26% -48% -70% -98% -99% 3 143 T Avnoterat 

Munters 2009-02-12 -18% 17% 62% 71% -17% 3 2 610 I Avnoterat 

Neonet 2009-01-28 -6% -5% -26% -18% 41% 3 722 F Avnoterat 

Netjobs 2013-03-28 -11% -49% -83% -19% 74% 2 56 I First North 

Nobia 2009-04-03 3% 36% 104% -25% -39% 3 3 260 CG Large Cap 

Nolato 2001-05-02 -4% 20% 10% 39% -68% 1 908 I Large Cap 

Nord. Srv. Prtnr Hld 2016-02-23 2% -1% -7% -19% 21% 3 206 CS Avnoterat 

Note 2009-02-10 -4% -61% -78% -83% -46% 3 178 I Small Cap 

Odd Molly 2014-02-19 -3% -18% -33% -20% -60% 1 253 CG Small Cap 

Online Brands 2013-04-30 -1% -62% -132% -90% -16% 3 9 CS First North 

Oriflame 2015-02-11 5% 4% 121% 160% -111% 1 5 918 CG Large Cap 

Partnertech 2002-02-06 3% -34% -30% -19% 83% 3 800 I Avnoterat 

Partnertech 2008-02-04 -4% -12% -3% -47% -100% 3 384 I Avnoterat 

Poolia 2013-02-14 3% 3% -37% -23% -104% 3 135 I Small Cap 

Prevas 2010-02-05 -5% 2% 44% -23% -20% 3 174 T Small Cap 

Prevas 2014-02-11 0% -17% -54% -63% -45% 1 165 T Small Cap 

Pricer 2014-02-18 -1% -17% -1% 42% -73% 3 729 I Small Cap 

Profilgruppen 2010-02-02 -30% -2% -36% -61% -9% 1 232 BM Small Cap 

Q-med 2009-02-13 -2% 45% 74% 67% -28% 1 3 011 H Avnoterat 

Radisson Hospitality 2009-02-11 -10% -117% -146% 12% n/a 3 1 980 CS Avnoterat 

Railcare 2011-04-06 4% -9% -11% 49% -69% 3 56 I Small Cap 

Raysearch 2012-02-16 -3% 54% 43% 262% -77% 3 409 H Mid Cap 

RNB 2008-10-22 -26% 48% 39% -84% -69% 3 470 CS Small Cap 

Rottneros 2008-02-01 -8% -75% -82% -35% -116% 2 407 BM Small Cap 

Rottneros 2013-03-22 0% -10% 21% 195% -103% 3 305 BM Small Cap 

Rörvik Timber 2010-02-25 1% -18% 166% -124% -60% 3 139 BM Avnoterat 
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SAS 2002-02-12 -4% -18% -13% -24% 8% 2 12 541 CS Mid Cap 

Scandbook 2013-02-08 -1% 23% -19% 33% n/a 1 32 CS First North 

SEB 2009-02-05 20% 24% 53% 20% -48% 1 26 388 F Large Cap 

Seco Tools 2010-02-03 -5% 10% 40% 2% -9% 1 8 718 I Avnoterat 

Sectra 2009-05-26 -13% -56% -78% -31% -10% 3 1 506 H Mid Cap 

Semafo 2014-11-13 3% -21% 20% -34% -132% 3 5 985 BM Mid Cap 

Semcon 2002-01-30 -1% -41% -51% -32% -61% 3 628 I Small Cap 

Skanditek 2003-02-20 3% 93% 109% 207% -33% 3 522 F Avnoterat 

Softronic 2001-02-07 -5% -68% -46% -70% n/a 3 636 T Small Cap 

SSAB 2014-02-07 -1% -39% -77% -52% -75% 3 12 436 BM Large Cap 

Strax 2008-02-18 -7% 29% 22% -13% -81% 3 290 CG Small Cap 

Studsvik 2010-02-11 5% -30% -61% -92% -60% 2 612 I Small Cap 

Swedbank 2009-04-09 1% 86% 195% 183% -54% 2 18 502 F Large Cap 

Tradedoubler 2009-01-29 -21% 56% -18% -57% -45% 3 883 CS Small Cap 

Trelleborg 2009-02-11 -20% 137% 216% 214% -43% 2 3 218 I Large Cap 

Venue Retail Group 2014-10-09 -13% -22% -105% -111% -99% 3 172 CS Small Cap 

Noter: 1) Marknadsvärdet vid tidpunkten för tillkännagivandet 2) BM = Basic Materials, CG = Consumer Goods, CS = Consumer Services, F = Financials, H = Healthcare,  
I = Industrials, O&G = Oil & Gas, T = Technology 
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