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Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att undersöka den kortsiktiga kurseffekten vid kommuniceringen av ett 

förslag till aktierelaterat incitamentsprogram.  Vi skiljer på program riktade till Ledningen och till Alla 

Anställda för att undersöka ifall det observeras någon skillnad i kurseffekten mellan de två grupperna. 

Vi genomför en eventstudie med ett 7 dagars eventfönster och studerar den genomsnittliga onormala 

avkastningen samt den ackumulerade onormala avkastningen.  Företag listade på Stockholm 

Nasdaq OMX Large Cap lista 2010 ingår i studien och tidsperioden är från 2007 till 2010. Resultatet 

visar att det finns en tendens till skillnad mellan de två grupperna. Förslag riktade till Ledningen visar 

en tendens till positiv onormal avkastning, medan förslag riktade till alla anställda visar en mer 

inkonsekvent onormal avkastning från dag till dag. Resultaten är inte signifikanta i någon dag i 

eventfönstret för de två grupperna.  
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1. Marknadens reaktion på Aktierelaterade Incitamentsprogram 

Inledningsvis presenteras ämnet för vår uppsats. Vi för en problemdiskussion som 

utmynnar i ett syfte. Därefter klargörs grundläggande definitioner för vår studie. En 

genomgång av relevant tidigare forskning avslutar sektionen.  

1.1 Inledning  

I alla tider har aktieägare ställts inför utmaningen att attrahera, behålla och effektivt 

motivera sin personal och ledning. Olika ersättningsmodeller har utvecklats för att 

minimera intressekonflikter i bolag där ägandet är skilt från ledningen. Utöver 

konkurrenskraftiga löner och arbetsförmåner, som skall motivera till engagerat arbete, 

har det växt fram ett ökat fokus på hur aktieägares och anställdas intressen skall 

konvergeras med hjälp av aktierelaterade incitamentsprogram. Kanter (1989) 

uppmuntrar, i sin artikel ”The attack on pay”, att om anställdas inkomst och 

förmögenhet kopplas till företagets kursutveckling antas de jobba mer engagerat och 

agera i aktieägarnas intressen jämfört med om deras lön baseras endast på hierarkin. 

Men som Henry (2009) diskuterar i sin artikel ”Beware of equity compensation” finns 

också risker att programmen utnyttjas och kortsiktiga kursmanipuleringar kan ge 

omotiverade fördelar till anställda på aktieägarkollektivets bekostnad. Genom att 

personer med ledande befattningar har haft, eller kan uppfattas ha haft, möjlighet att 

påverka beslutsprocessen och ha ett informationsövertag uppstår potentiella risker för 

oegentligheter i utformningen av programmen. Bonusprogram kan även ha brister och 

snarare förstöra värde när felaktigt beteende belönas vilket skulle kunna vara fallet om 

programmen riktas till alla anställda (Kohn, 1993). Riskbilden blir därför olika beroende 

på till vilka programmen riktas. För- och nackdelar till trots så använder majoriteten av 

Stockholmsbörsens Large Cap bolag aktierelaterade incitamentsprogram 

(KPMG, 2010). Att organisationen Aktiespararna valde att ha bonus- och 

incitamentsprogram som prioriterad kärnfråga under 2009 års bolagsstämmosäsong 

vittnar också om hur viktig detta anses inom dagens debatt kring aktieinvesteringar.  

Då incitamentsprogram syftar till att höja prestationen av ett företag är det intressant att 

kartlägga, utvärdera och optimera programmen. Sådana studier genomförs 
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återkommande av både forskare och företag
1
. Då fokus har legat på programmens 

långsiktiga påverkan har de kortsiktiga kurseffekterna enligt våra efterforskningar inte 

tidigare studerats i detalj på den svenska marknaden. Då en informationseffektiv 

marknad omedelbart skall reflektera ny information i priset på en tillgång är kursens 

omedelbara reaktion, 1-3 dagar, intressant (Fama, Fisher, Jensen & Roll, 1969). Hur ett 

företag motiverar, värderar och utvecklar ett incitamentsprogram är högst 

företagsspecifikt men denna studie ger en insikt i hur den svenska marknaden kortsiktigt 

värderar programmen och marknadens tro till dess effekter på företagets framtida 

lönsamhet.  

Att studera kortsiktiga kursrörelser av kommuniceringen av förslag till ett aktierelaterat 

incitamentsprogram bidrar till nya kunskaper och är av värde främst för så kallade 

”News traders” och ”Day traders” då de profiterar på kortsiktig aktiehandel. Det är även 

av intresse för såväl aktieanalytiker som för företagsledning och bolagsstämma vid 

utveckling och utvärdering programmen. Problematiken ligger i hur marknaden 

kortsiktigt uppfattar ett förslag till aktierelaterat incitamentsprogram. Tas det emot 

positivt eller negativt? Observeras skillnader beroende på till vilken grupp programmen 

riktas? Den kortsiktiga kursrörelsen återspeglar marknadens värdering och skulle kunna 

ingå som en del i varje beslutsprocess av ett aktierelaterat incitamentsprogram.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga de kortsiktiga kursrörelserna vid 

kommuniceringen av förslag till aktierelaterade incitamentsprogram. Vidare ämnar 

uppsatsen undersöka om det observeras skillnader i kursrörelsen vid ett 

kommunicerande beroende på om programmet riktar sig till personer i ledande 

befattningar eller till alla anställda. Vår uppgift är att identifiera när marknaden nåddes 

av informationen och utföra en eventstudie om marknadens kortsiktiga kursreaktion.  

 

 

                                                 
1
 Aboody & Kasznik, 2000, ”CEO Stock Option Awards and the Timing of Corporate Voluntary Disclosures”, 

Tehranian & Waegelein, 1985, “Market reaction to short term executive compensation plan adoption”, KPMG 

”Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag” 2010, och PwC “Aktierelaterade incitamentsprogram i noterade 

bolag” 2010 
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1.3 Definitioner 

Kort sikt – 1-3 dagar.     

Kommunicering – Skriftlig publicering av pressmeddelande genom företagets, 

alternativt Nasdaq OMX: s hemsida. 

Aktierelaterat incitamentsprogram – Då ersättningens storlek är beroende av bolagets 

aktiekursutveckling. Det vill säga köpoptioner, konvertibler, teckningsoptioner, 

personaloptioner och syntetiska optioner.  

Person i ledande befattning – Vd, ledningsgrupp, styrelseledamot och nyckelperson, 

totalt max 10 % av de anställda.  

Alla anställda – Utöver ledningen till ytterligare minst 10 % av de anställda.  

1.4 Tidigare forskning  

Brickley, Bhagat & Lease (1985) visar att det finns ett svagt positivt samband mellan 

långvariga aktierelaterade incitamentsprogram och ökat aktieägarvärde på den 

amerikanska marknaden. De har utgått ifrån 175 pressmeddelanden mellan åren 1979 

och 1982. De undersöker även den kortsiktiga kurseffekten vid kommuniceringen av ett 

förslag till långsiktigt incitamentsprogram och finner ett positivt samband. De mäter 

effekten genom att använda två perioder, 7 och 60 dagars intervall, men finner endast 

signifikans för det längre.  

Tehranian & Waegelein (1985) visar på att det finns ett positivt samband mellan 

kortsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram riktade till ledningen och aktiepriset på 

den amerikanska marknaden. De har utgått ifrån 42 månadsavkastningar och S&P 500 

som referensindex. Deras forskning visar på ett signifikant samband en månad efter 

kommuniceringen samt ett svagt positivt samband tio månader efter kommuniceringen 

under tidperioden 1971 till 1980. 

DeFusco, Johnsson & Zorns (1990) visar att en akties varians ökar vid 

kommuniceringen av förslag till ett aktierelaterat incitamentsprogram då det riktats till 

ledningen. Forskningen tar sin utgångspunkt i 641 förslag och Black-Scholes 

optionsprissättningsmodell, och visar att eftersom det implicita aktieprisets varians ökar 

har det en positiv effekt på optionspriset. De har uppmätt ett signifikant resultat för den 

amerikanska marknaden under tidsperioden 1978 till 1982.   
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Ikäheimo, Holmberg, Jussila & Kjellman (2004) undersöker den finska marknadens 

reaktion vid kommuniceringen av ett optionsbaserat incitamentsprogram mellan åren 

1988 och 1998. Forskningsrapporten gör skillnad mellan incitamentsprogrammens 

riktning samt om det är ett initialt eller förlängt förslag. I undersökningen ingår 57 

förslag till ledning och 14 till alla anställda. Rapporten visar att det finns en svagt 

positiv marknadseffekt vid kommunicering av initiala optionsprogram riktade till 

ledningen. De visar också ett svagt negativt samband vid kommunicering av initiala 

optionsprogram riktade till alla anställda. Förlängda program gav inget signifikant 

resultat. Resultatet för Ikäheimo et al: s studie ändrades inte heller om modellen för 

normalavkastning byttes från medelvärdes- till marknadsjusterad estimering. 
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2. Teori 

Hur marknaden förväntas reagera vid ny information behandlas i denna teoridel. Först 

beskriver den effektiva markandshypotesen, EMH, hur en marknad värderar ny 

information. Agentteorin motiverar därefter nyttan bakom ett aktierelaterat 

incitamentsprogram medan signalteorin beskriver hur företags agerande sänder 

signaler till marknaden. Avslutningsvis beskrivs en förväntad teoretisk kursreaktion.  

2.1 Effektiva markandshypotesen 

Den effektiva markandshypotesen hävdar att de finansiella marknaderna är 

informationseffektiva. Med det menas att priset på en tillgång reflekterar all information 

som är tillgänglig. EMH menar att det inte går att göra varken arbitrage- eller 

övervinster på information som redan finns tillgänglig (Fama, 1970). Det underliggande 

antagandet för EMH är att konkurrens bland investerare gör att värdepapper alltid är rätt 

prissatta då samtliga investerare har tillgång till all information och handlar rationellt. 

EMH antar vidare att samtliga investerare har kunskapen som krävs för att tyda 

information om tillexempel incitamentsprogram samt att de uppfattar den på samma vis 

(Berk & DeMarzo, 2007 s.268). När beslutet klubbas igenom har marknaden redan 

utvärderat det och priset på tillgången har anpassat sig. Kommuniceringen av förslaget 

blir därför intressantare att studera än själva beslutet. Det är när förslaget kommer som 

det kan förväntas en kursreaktion.  

En vidareutveckling av EMH är de tre olika effektivitetsnivåerna. Man ser marknaden 

som antingen svagt, starkt eller semi-starkt informationseffektiv med hänseende på 

vilken information som inkluderas i priset på tillgången (Fama, 1970). Den svagt 

effektiva nivån bygger på antagandet att aktiepriset avspeglar all historisk data. Den 

starka nivån av EMH bygger vidare på antagandet att all publik information och även 

insiderinformation är tillgänglig för marknaden och inkluderas i prissättningen. 

Exempelvis skulle inte ledningen kunna profitera på insiderinformation (Fama, 1970). 

Den publika informationen är inte bara historisk information utan även fundamental 

data om tillexempel företagets produkter, patent och vinstprognoser. Den semi-starka 

nivån bygger på att all information utom insiderinformation är inräknad i priset. Utan 

antagandet att marknaden är informationseffektiv, i åtminstone sem-stark nivå, skulle 

det vara svårt för forskare och finansanalytiker att motivera varför aktiekursen ändras då 
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ny information kommuniceras till marknaden. Detta eftersom investerare värderar 

företagen utifrån deras förväntade diskonterade framtida kassaflöden och ny 

information kan ändra denna uppfattning (Berk & DeMarzo, 2001 s 246 ff). Ny 

information som är förväntad är därmed redan inräknad i priset. Den semi-starka nivån 

antar därför att det är svårt att göra övervinster då all ny publik information snabbt 

justerar aktiepriset (Haugen, 2001, s. 573). Vår studie har sin utgångspunkt i den 

semi-starka nivån av EHM där priset anpassas omedelbart när ny information når 

marknaden.  

EMH: s enkelhet är teorins styrka men det är också dess svaghet. EMH bygger på 

antagandet att marknadens alla aktörer har tillgång till all information samtidigt, 

kostnadsfritt och att de kan tolka informationen på samma sätt (Fama, 1970). Däremot 

har mängden information ökat markant de senaste decennierna och gör att det är, om 

inte omöjligt, ändå svårt att tillgodose sig all information som ges ut. Forskning har 

visat att anskaffningen av information är förenat med betydande kostnader och att 

informationen inte är jämnt fördelad mellan marknadens aktörer 

(Finansinspektionen, 2002). En annan aspekt är att alla investerare inte har kunskapen 

att tolka informationen som finns tillgänglig. Även de olika formerna av EMH kan 

diskuteras. EHM: s svagheter tilltrotts så är teorin accepterad inom området och flitigt 

använd. 

2.2 Agentteorin 

Agentteorin antar att aktieägarnas primära mål är att maximera bolagets värde och 

lönsamhet. Ägarna kan upprätta kontrakt med anställda men inte fullt ut styra vad de 

anställda tänker. Detta är ett problem som är svårt att lösa. För att lyckas med detta 

måste ägarna motivera de anställda att jobba för aktieägarnas intressen. Agentteori 

hävdar att det finns en konflikt mellan ägaren, Principalen, och den anställde, Agenten, 

som leder till kostnader för bolaget (Eisenhardt, 1989). Problemet är att Agenten och 

Principalen har olika riskaversion vad gäller företagets investeringar och strategiska 

beslut vilket leder till ett styrproblem för ägarna (Eisenhardt, 1989). Teorin syftar till att 

minimera agentkostnaderna genom att konvergera parternas mål och syfte med företaget 

samt kontrollera och styra arbetet.  

Incitamentsprogram, delägarskap samt att på andra sätt knyta personalens ersättning till 

företagets utveckling anges som effektiva metoder för att minska konflikten mellan 
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anställda och ägare (Jensen & Meckling, 1976). Att tillsammans dela riskerna ses som 

det primära botemedlet för intressekonflikten mellan de två grupperna 

(Eisenhardt, 1989).  Agentteorin är inte fullständig och beskriver inte verkligheten i alla 

bolag. Den koncentrerar sitt resonemang mot företag med stor ägarspridning och kan 

vara missvisande på mindre ägarledda bolag. Agentteorin har också en, i grunden, 

negativ syn på relationen mellan de anställda och ägare. Den är dock relevant som 

underlag i förståelsen av vad det är man vill uppnå med att införa ett aktierelaterade 

incitamentsprogram.  

2.3 Signalteorin 

Signalteorin vilar på antagandet att marknadens informationsflöde är asymmetriskt. Det 

vill säga att olika parter har olika information (Spence, 1973). Ledning och styrelse har 

ett informationsövertag om det egna företaget och kan genom sitt agerande förmedla 

signaler till marknaden. Beroende på hur en nyhet kommuniceras och argumenteras för 

kommer den att sända olika signaler till marknaden. Ökad aktieutdelning kan signalera 

goda framtidsutsikter men även bristen på alternativa investeringsmöjligheter (Berk & 

DeMarzo, 2007 s. 555-560). Det är informationsasymmetrin som ger utrymme för 

marknadens olika tolkningar av dessa signaler och det som är grunden för signalteorins 

resonemang (Spence, 1973). 

2.4 Förväntad kursreaktion  

Givet ett resonemang kring relationen mellan Agenten och Principalen borde införandet 

av ett aktierelaterat incitamentsprogram minska agentkostnaderna och vara positivt för 

företagets värde. Ett sådant förslag borde därför utgöra en positiv signal till marknaden 

då ägarna genomför konkreta åtgärder för att motivera och styra sin ledning och 

personal (Eisenhardt, 1989). Men som diskuterats tidigare finns det risk att ledningen 

utnyttjar programmen eller felaktigt beteende uppmuntras hos övriga anställda vilket 

skulle förstöra värde för ägarna. Enligt den effektiva marknadshypotesens semi-starka 

nivå skall ny kurspåverkande information, som inte förväntats av marknaden, 

omedelbart reflekterats i aktiepriset. Antas marknaden vara informationseffektiv enligt 

EHM skall, oavsett riktning, signalen av förslaget, och inte beslutet, om 

incitamentsprogram tolkas av marknaden. Förslaget bör därför generera onormala 

avkastningar direkt efter annonseringen. Kursrörelsen ger ett kortsiktigt uttryck för 

marknadens kollektiva värdering av programmet.  
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Figur 1 Marknadens förväntade reaktion (Haugen, 2001 s. 581) 

 

Figuren visar en förväntad marknadsreaktion vid publiceringen av en positiv nyhet. 

Marknadskrafterna kan anta en viss fördröjning alternativt överreaktion av nyheten tack 

vare investerarnas olika utvärderingar av informationen samt tiden det tar att analysera 

den. Enligt teorin om en informationseffektiv marknad skall dock en reaktion gå att 

utläsas direkt i kursförändringen medan vedertagna studier ofta inkluderar fler 

datapunkter för att kunna identifiera eventuell handel på insiderinformation och post-

event-drift
2
 av nyheten. Detta diskuteras vidare i vår metoddel.  

 

                                                 
2
 En fördröjd kursreaktion av ny information  



10 

 

3. Metod  

Hur vår studie genomförts redogörs och argumenteras för i denna metoddel. Först 

redovisas hur vi identifierat eventet samt vår urvalsprocess. Därefter förklaras vår 

estimering av onormal avkastning och utformningen av hypotestest. Metodkritik 

avslutar sektionen.  

3.1 Identifiering av event & studiefönster 

Det första momentet i genomförandet av en eventstudie är att identifiera själva 

händelsen samt bestämma under vilken tidsperiod den ska studeras (MacKinlay, 1997). 

För oss innebär detta att identifiera tidpunkten, eventet, då marknaden nåddes av 

informationen om ett förslag om incitamentsprogrammet samt definiera tidsperioden, 

studiefönstret, som skall undersökas vid annonseringen. Definieringen av dessa faktorer 

är avgörande för studiens resultat då det utgör grunden för urvalet av event och vid 

vilken tidpunkt kursrörelsen kartläggs (MacKinlay, 1997). Enligt teorin identifierar vi 

eventet till när förslaget om programmet når marknaden. Vår studie har därför utgått 

ifrån pressmeddelanden från år 2007-01-01 till 2010-09-30 av bolag noterade på 

Stockholmsbörsens Large Cap lista. Studien utgår ifrån Nasdaq OMX Large Cap bolag 

eftersom dessa företag har väletablerad aktiehandel och tydliga informationskanaler. De 

karaktäriseras även av relativt hög ägarspridning och utnyttjar därför ofta aktierelaterade 

incitamentsprogram. Enligt Stockholmsbörsens egna regler måste noterade bolag 

offentliggöra all kurspåverkande information till marknaden (OMX - Regelverk för 

Emittenter, RfE, 3.1.1). Där ingår specifikt information rörande aktierelaterade 

incitamentsprogram (RfE 3.3.6). Om informationen kommunicerats via media har 

företaget skyldighet att även publicera den genom pressreleaser på sin hemsida 

(RfE 3.1.6). Detta gör att företagets pressmeddelanden är en pålitlig källa vid 

fastställandet av tidpunkt då ny information kommuniceras till marknaden. Majoriteten 

av förslagen till införande av program kommuniceras genom information i kallelse till 

bolagsstämma och inte i ett separat pressmeddelande (Se avsnitt 3.5). Detta är inte 

optimalt då kallelser, utöver en del standardpunkter, kan innehålla en hel del 

kurspåverkande förslag. Därför har varje kallelse studerats för att sortera bort dem med 

betydande konkurrerande förslag. I vårt urval har nyemission, splitt, ledningsbyte och 

ändring av utdelning påträffats och bedömts som ”Konkurrerande förslag”.  
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Eventfönstret som kartlagts har identifierats enligt vedertagen eventstudiemetod till 

kommuniceringsdagen, T0, plus-minus tre dagar (MacKinlay, 1997). Vi vill därmed 

undersöka hur kursen rör sig efter förslaget då marknaden reagerat samt innan för att 

undersöka om insiderinformation påverkat kursen. Eventfönstret måste hållas kort för 

att isolera reaktionen av händelsen och minimera brus i datainsamlingen. Ett längre 

eventfönster ökar risken för att annan kurspåverkande information kontaminerar 

resultatet, och därmed ger undersökningen lägre validitet. Vid fastställandet av 

tidsperiod för beräkning av normalavkastning utgår vi ifrån ett års data från eventet. 

Studiefönstret är därmed satt till 250 dagsobservationer (handelsdagar per år) definierat 

som T-246 till T+3 (Brown & Warner, 1985). De första 243 dagarna, T-246 till T-4, utgör 

estimeringsfönstret för marknadsavkastning och riskfri ränta. Resterande 7 dagar utgör 

eventfönstret. Studiefönstret illustreras i Figur 2: 

Figur 2 Studiefönster  

 

3.2 Urvalsprocess 

Nästa moment i eventstudien är att samla in data och stipulera urvalskriterier som måste 

uppfyllas för att händelsen skall inkluderas i studien. Vid insamling av data undersöker 

vi företag noterade på Nasdaq OMX Large Cap 2010 och studerar pressreleaser tillbaka 

till år 2007. Enligt börsens regelverk måste ett företags offentliggjorda information 

finnas tillgänglig under minst tre år på deras hemsida (RfE 3.1.6). Efter en initial 

genomgång observerade vi att en del företag har utökat denna tillgänglighet men långt 

ifrån alla. Dataaccessen styr därmed vår tidsperiod. Pressreleaserna har återfunnits på 

respektive företags hemsida, mediearkiv, alternativt Nasdaq OMX: s sökmotor för 

företagsnyheter samt databasen Affärsdata. Aktiekurserna har sedan hämtats från 

Nasdaq OMX hemsida.  

Sex specifika kriterier måste uppfyllas för att eventet skall ingå i urvalet:  

 Företaget skall vara noterat på Nasdaq OMX Large Cap lista 2010. 

 Kommuniceringens datum skall vara identifierbart via publicering av 

pressmeddelande på företagets eller Nasdaq OMX: s hemsida.   
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 Det skall framgå till vem eller vilka programmet vänder sig till.  

 Inga övriga betydande händelser
3
 skall ha kommunicerats under eventfönstret.  

 Finns fler än ett kommunicerat förslag inom eventfönstret elimineras alla utom det 

tidigaste. Detta för att undvika klustereffekter (MacKinlay, 1997).   

 Företagets beta skall finnas tillgänglig via Datastream. 

Av Nasdaq OMX Large Cap: s 55 bolag saknar 21 stycken någon form av förslag till 

aktierelaterat incitamentsprogram under perioden 2007 till 2010. Från de kvarvarande 

34 bolagen identifierades 97 förslag till införande av aktierelaterade 

incitamentsprogram. Genom att förslaget kommunicerats i en kallelse till bolagsstämma 

som innehöll konkurrerande information av betydande storlek sorterades 22 förslag bort 

från urvalet. Ytterligare 23 förslag sorterades bort eftersom de var för otydliga i 

antingen riktning, utformning eller datum för kommuniceringen. Inga förslag 

avlägsnades för att ta bort klustereffekter. Slutligen föll 8 förslag då en betydande 

händelse utanför kallelsen inträffade inom eventfönstret. Detta gav 44 rena urvalsförslag 

fördelade genom 36 stycken till personer i ledande befattningar och 8 stycken till alla 

anställda. Urvalsprocessen illustreras i Tabell 1.  

 

 

Tabell 1 Urvalsprocessen 
 Företag noterade på Stockholmsbörsen 

Large Cap  55 

Bortfall: Saknar program under perioden -21 

Studerade företag 34 

  Identifierade förslag  97 

Bortfall: Konkurrerande förslag -22 

Bortfall: Otydliga förslag -23 

Bortfall: Klustereffekter 0 

Rena förslag  52 

Bortfall: Betydande händelse -8 

  I urval 44 

Riktning Ledning  36 

Riktning Alla Anställda 8 

 

                                                 
3
 Domstolsbeslut, vinstvarning, uppköpsannonsering och order över 2,5% av omsättningen har påträffats 

och klassificerats som Betydande händelse. 
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3.3 Estimering av onormal avkastning 

Vid estimering av onormal avkastning finns flera tillvägagångssätt och modeller. De 

kan löst kategoriseras som antingen statistiska eller ekonomiska (MacKinlay, 1997). 

Skillnaderna mellan modellerna är hur normalavkastningen beräknas för att jämföras 

med faktisk avkastning och resultera i onormal avkastning. MacKinlay (1997) 

argumenterar för att den ekonomiska Capital Assets Pricing Model, CAPM 

(Sharpe, 1964), är en bra utgångspunkt för en korrekt eventstudie eftersom den 

reducerar variansen i marknadsavkastningen. Även om viss kritik har riktats mot 

CAPM: s sensitivitet (Fama & French, 1996) är det alltjämt en etablerad metod. CAPM 

är en jämviktsmodell där en akties avkastning bestäms utifrån dess samvariation med 

marknadsportföljen enligt formeln (Bodie & Kane & Marcus, 2009 s. 293):  

              

Där 

   = avkastning för aktie i 

   = Alpha, övervinst för aktie i 

  
 

 = Beta, aktie i: s samvariation med Marknadsportföljen 

   = Marknadsportföljens avkastning  

   = felterm för aktie i (antas vara lika med noll) 

 

EHM: s semi-starka nivå förutsätter en informationseffektivitet som omöjliggör 

övervinster av all tillgänglig information. CAPM bygger på antagandet att en tillgångs 

förväntade övervinst, αi, är lika med noll och därmed EHM: s semi-starka 

informationseffektivitet. Detta stöder vår hypotes om en förväntad kursreaktion vid 

förslagstillfället och är huvudorsaken till vårt val av metod för beräkning av onormal 

avkastning. Genom att αi är satt till noll härleds en akties förväntade avkastning utifrån 

formeln (Bodie et al, 2009 s. 293): 

            
          

Där 

      = Förväntad avkastning för aktie i 

   = Riskfri ränta från estimeringsfönstret 

  
 

 = Beta, aktie i: s samvariation med Marknadsportföljen 

   = Marknadsindexets avkastning från estimeringsfönstret 
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Den riskfria räntan, rf, och marknadsportföljens avkastning, RM, är definierat som den 

geometriska dagsavkastningen under estimeringsfönstret, T-246 till T-4. Den riskfria 

räntan är beräknad utifrån OMRX Treasury Bill Indexes 30 och vårt jämförelsesindex är 

OMXS60, OMX Stockholm 60 Cap PI. Respektive akties beta, βi
M, hämtas ifrån 

Datastream. Vid val av marknadsindex bör man utse en nära approximering av den 

marknad som studeras (Berk & DeMarzo, 2007 s. 379). Vi anser att användandet av ett 

index som inkluderar hela Stockholmsbörsen, tillexempel OMXSPI, är riskabelt 

eftersom det finns en potentiell skillnad på ett bolags aktieutveckling beroende på dess 

storlek. Mindre bolag har normalt större variation och högre riskpremie (Berk & 

DeMarzo, 2007 s. 402). OMXS60 inkluderar de 60 största och mest omsatta aktierna på 

Stockholmsbörsen. Utöver 47 av Stockholm Large Cap: s 55 bolag inkluderar indexet 

ytterligare 10 bolag (Se Bilaga 1 för komplett lista). Utifrån den förväntade 

avkastningen beräknas sedan den onormala avkastningen enligt: 

                

Där 

     = Onormal avkastning för aktie i vid tidpunkt t 

    = Faktisk avkastning för aktie i vid tidpunkt t 

      = Förväntad avkastning för aktie i 

 

Uträkningarna resulterar i onormal avkastning per företag och dag. Dessa data 

sammanställs genom att de genomsnittliga onormala avkastningarna per dag, AARt, 

under studiefönstret beräknas. I detta skede delas informationen upp mellan program 

riktade till Ledningen, AARL, och program riktade till Alla Anställda, AARAA. Detta 

beräknas enligt formeln: 

     
 

 
     

 

   

  

Där 

     = Den genomsnittliga onormala avkastningen vid tidpunkt t 

     = Onormal avkastning för aktie i vid tidpunkt t 
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För att se helhetsutvecklingen av kursrörelserna under hela eventfönstret beräknas den 

kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen, CAAR, för program till Ledning 

respektive Alla Anställda. Detta beräknas enligt formeln: 

            

   

 

 

Där 

     = Den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen vid tidpunkt t 

     = Den genomsnittliga onormala avkastningen vid tidpunkt t 

 

3.4 Hypotestest  

Styrkan i vårt resultat mäts genom fyra signifikanstest. Tvåsidiga T-tester genomförs 

med 95 procents konfidensintervall. Nollhypotesen, H0, är att AAR och CAAR för både 

program mot Ledning och Alla Anställda är lika med noll och förslag till aktierelaterade 

incitamentsprogram inte genererar onormala avkastningar. Den alternativa hypotesen, 

H1, är att AAR och CAAR för respektive programriktning inte är noll och förslaget har 

en statistiskt signifikant kurseffekt på kort sikt. De fyra hypotestesten för vår studie är 

därmed: 

 

Hypotestest AARAA Hypotestest AARL 

H0: AARAA=0 H0: AARL=0 

H1: AARAA≠0 H1: AARL≠0 

 

 

Hypotestest CAARAA Hypotestest CAARL 

H0: CAARAA=0 H0: CAARL=0 

H1: CAARAA≠0 H1: CAARL≠0 
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3.5 Metodkritik 

Eftersom aktierelaterade incitamentsprogram utarbetas under en längre tid finns en risk 

att informationen successivt kommunicerats till marknaden via inofficiella kanaler. 

Detta skulle göra att pressmeddelanden i allmänhet och bolagsstämmokallelser i 

synnerhet kan bidra till en osäkerhet vid fastställandet av kommuniceringsdatum. Då 

pressmeddelanden har publicerats separat från kallelsen har vi utgått från det tidigaste 

och tydligaste vid fastställandet av tidpunkt för kommunicering. Börsens regler ställer 

också krav på företagen att kommunicera denna typ av information till marknaden vilket 

gör företagens pressmeddelanden och kallelser till de pålitligaste alternativen för 

fastställande av datum.  

Att det inte finns ett rent Stockholm Large Cap-index innebär en försvagning av 

undersökningens validitet. OMXS60 är dock den närmaste approximeringen av den 

studerade marknaden. Av de bolag som inte ingår i indexet är det endast 

Lindab International som har ett rent förslag med i urvalet och de bolag som inkluderas 

i OMXS60 men inte i Stockholm Large Cap representerar endast 3,8 % (Nasdaq OMX 

2010-09-24) av indexets totala marknadsvärde. Detta gör att skillnaderna mellan 

OMXS60 och ett rent Stockholm Large Cap-index är marginella. 

Vi ser även en potentiell svaghet i att antalet observationer är begränsat. Vi har 

medvetet valt stränga urvalskriterier för att få så rena förslag som möjligt. Stor vikt har 

lagts vid att sortera bort orena kallelser innehållande otydliga eller konkurrerande 

förslag. För att mäta kursreaktionen av förslag till aktierelaterade incitamentsprogram 

krävs en sträng bedömning för vad ett tydligt och rent förslag innebär, vilket gjort att 

fokus har legat på kvaliteten i urvalet och inte kvantiteten.   
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4. Empiri  

Resultatet av vår studie redovisas i denna empiridel. Först redogörs resultaten av 

studerad onormal avkastning för program riktade till Ledningen respektive Alla 

Anställda. Avslutningsvis ställs resultaten mot varandra och analyseras.  

4.1 Resultat 

Den genomsnittliga onormala avkastningen för förslag riktade till Ledningen visar en 

svag positiv trend från T-1 och framåt. Medelvärdet av onormal avkastning pendlar i ett 

intervall på 0,86 procentenheter runt 0. Negativ onormal avkastning observerades för 

T-3 och T-2 med -0,31 % respektive -0,17 %. Dagen före kommuniceringen visar en 

marginellt liten onormal avkastning på 0,14 % medan eventdagen, T0, visar en något 

högre onormal avkastning på 0,33 %. De tre efterföljande dagarna visar en positiv 

kursuppgång på 0,55 %, 0,53 % respektive 0,46 %. För fullständig redovisning av 

onormal dagsavkastning för Ledning se Bilaga 2. Resultatet för AARL illustreras i 

Diagram 1:  

Diagram 1. AAR Ledning  

 

Ingen av dagarna visar ett signifikant resultat med 95 procents konfidensintervall. 

Därför förkastas den alternativa hypotesen att den onormala avkastningen inte är noll 

och nollhypotesen accepteras. Det finns ingen statistisk fastställd onormal avkastning. 

Dagarnas p-värden har stor variation mellan 0,264 och 0,771. Störst signifikans visar 

T+1 till T+3 men alla tre dagarna är ändå långt ifrån vårt krav på 0,05. För fullständig 

redovisning av T-test för Ledning se Bilaga 3. T-testen för AARL redovisas i Tabell 2:   

 

-0,31%

-0,17%

0,14%

0,33%

0,55% 0,53%
0,46%

-0,40%

-0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3

AARL
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Tabell 2. AAR 

Ledning  

      

Dag T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 

N 36 36 36 36 36 36 36 

Medelvärde  -0,31% -0,17% 0,14% 0,33% 0,55% 0,53% 0,46% 

SDAV 1,93% 2,02% 2,87% 3,19% 2,90% 3,21% 2,68% 

P-värde 0,345 0,619 0,771 0,538 0,264 0,326 0,312 

T-värde -0,957 -0,501 0,293 0,622 1,136 0,996 1,026 

 

Den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen för program riktade till 

Ledningen, CAARL, visar en positiv trend över eventfönstret och har en sammanlagd 

avkastning på 1,54 %, T+3. Kurvan för CAARL illustreras i Diagram 2: 

Diagram 2. CAAR Ledning  

 

Liksom AARL visar CAARL inget signifikant resultat med 95 procents 

konfidensintervall och nollhypotesen accepteras. Faktum är att T0 visar ett så högt 

p-värde på 0,995 att man här direkt kan förkasta att det finns en positiv kumulativ 

avkastning fram till eventdagen. Sista dagen i eventfönstret visar dock ett relativt lågt 

p-värde på 0,093 men är ändå över vårt krav på 0,05. T-testen för CAARL redovisas i 

Tabell 3: 

 

Tabell 3. CAAR 

Ledning  

      

Dag T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 

N 36 36 36 36 36 36 36 

Medelvärde  -0,31% -0,48% -0,34% 0,00% 0,54% 1,08% 1,54% 

SDAV 1,93% 2,49% 3,93% 3,90% 4,37% 4,75% 5,34% 

P-värde 0,345 0,258 0,611 0,995 0,460 0,182 0,093 

T-värde -0,957 -1,149 -0,513 -0,007 0,748 1,362 1,727 

 

-0,31%
-0,48% -0,34%

0,00%

0,54%

1,08%

1,54%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3

CAARL
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Den genomsnittliga onormala avkastningen för förslag riktade till Alla Anställda, 

AARAA, visar ingen klart trend utan istället svängningar mellan upp- och nedgång. 

Medelvärdet av onormal avkastning pendlar i ett intervall inom 1 procentenhet från 0. 

Medan T-3 , T-2 och T+3 visar små onormala avkastningar visar  T-1 till T+2 relativt stora 

kursrörelser i vardera riktning. Intressant att notera är att T0, visar -0,61 % och dagen 

efter förslaget, T+1, visar den högst uppmätta onormala avkastningen på nästan en 

procent, 0,96 %. För fullständig redovisning av onormal dagsavkastning för Alla 

Anställda se Bilaga 4. Resultatet för AARAA illustreras i Diagram 3: 

Diagram 3. AAR Alla Anställda   

 

Inte heller AARAA visar ett signifikant resultat med 95 procents konfidensintervall och 

nollhypotesen accepteras. P-värdet varierar även stort mellan 0,100 och 0,915. Högst 

signifikans finns runt eventdagen, 0,100 till 0,255, medan de yttersta dagarna av 

eventfönstret visar svag signifikans att onormala avkastningar existerar, 0,741 till 0,915. 

För fullständig redovisning av T-test för Alla Anställda se Bilaga 5. T-testen för AARAA 

redovisas i Tabell 4: 

 

Tabell 4. AAR Alla 

Anställda  

      

Dag T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 

N 8 8 8 8 8 8 8 

Medelvärde  0,14% -0,13% 0,48% -0,61% 0,96% -0,70% 0,06% 

SDAV 1,16% 1,16% 0,71% 1,39% 1,66% 2,64% 1,44% 

P-värde 0,741 0,756 0,100 0,255 0,146 0,477 0,915 

T-värde 0,343 -0,323 1,898 -1,239 1,635 -0,751 0,111 

 

Den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen för program riktade till Alla 

Anställda, CAARAA, visar en sammanlagd avkastning på minimala 0,19 %, T+3. Tvära 

0,14%

-0,13%

0,48%

-0,61%

0,96%

-0,70%

0,06%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3

AARAA
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svängningar mellan dagarna i eventfönstret gör att CAARAA-kurvan inte följer en trend 

utan pendlar från en tydlig till svag positiv kumulativ avkastning. Kurvan för CAARAA 

illustreras i Diagram 4: 

Diagram 4. CAAR Alla Anställda   

 

CAARAA visar inget signifikant resultat med 95 procents konfidensintervall och 

nollhypotesen accepters. Alla dagar i eventfönstret har höga p-värden och fyra av sju 

dagar har till och med värden över 0,9. Därmed finns en stark signifikans att en 

kumulativ onormal avkastning inte existerar och den alternativa hypotesen kan 

förkastas. T-testen för CAARAA redovisas i Tabell 5: 

 

Tabell 5. CAAR Alla 

Anställda  

      

Dag T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 

N 8 8 8 8 8 8 8 

Medelvärde  0,14% 0,01% 0,49% -0,12% 0,84% 0,14% 0,19% 

SDAV 1,16% 2,18% 2,56% 3,13% 3,17% 4,84% 5,04% 

P-värde 0,741 0,991 0,607 0,916 0,479 0,939 0,917 

T-värde 0,343 0,011 0,538 -0,110 0,747 0,079 0,108 

 

4.2 Analys  

Genom vår studie har vi observerat marknadens kortsiktiga reaktion på förslag till 

aktierelaterade incitamentsprogram. Vi finner ingen signifikans man likt Ikäheimo et al 

(2004) kan vi observera att det är skillnader i kursreaktionen beroende på till vilka 

programmen riktas. Medan en positiv trend observeras för program mot Ledningen, 

uppfattas ingen trend eller entydig värdering vad gäller program till Alla Anställda, då 

onormal avkastning pendlar starkt inom eventfönstret. Detta kan uppfattas som att 

0,14%
0,01%

0,49%

-0,12%

0,84%

0,14% 0,19%

-0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3

CAARAA
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investerarna anser det tydligare att ledningen har störst möjlighet att påverka företagets 

framtida lönsamhet och kunna stödja vårt antagande utifrån agentteorin. En 

sammanställning av AARL, CAARL,AARAA och CAARAA visas i Diagram 5: 

Diagram 5. Sammanställning AAR & CAAR för Ledning & Alla Anställda   

 

Enligt signalteorin bör ett incitamentsprogram sända en signal till marknaden om ökade 

framtida vinster. Däremot tyder studien på att marknaden har svårare att utvärdera 

förslag desto fler personer som innefattas. Investerarna reagerar inkonsekvent mellan 

dagarna i eventfönstret då förslaget riktats mot Alla Anställda. Detta kan bero på att 

investerarna har svårare att värdera kostnader och nyttan av förslaget när det riktas till 

en större grupp. Följden av att förslagen är mer lättöverskådliga och detaljerade när det 

riktas till färre personer är en möjlig anledning till att AAR och CAAR har jämnare 

kurvor vid ett förslag mot Ledningen. Omfattningen av förslag riktade till Alla 

Anställda och utvärderingen därav är mer komplex då de oftast innefattar fler variabler 

och undergrupper i belöningssystemet. Detta kan bidra till att kursrörelserna skiljer sig 

mer från dag till dag och eventuellt förskjuts, något som visats av Tehranian och 

Waegelein (1985) som har ett längre studiefönster. Även Brickley et al (1985) styrker 

denna tes då de fann signifikant resultat i den längre av deras två tidsperioden.   

Dagsavkastningarnas medelvärden är jämnare för program till Ledningen men 

standardavvikelserna är i genomsnitt högre än för program till Alla Anställda, 

µσL=2,69 % och µσAA=1,45 %. Det vill säga att trots en observerad trend är variansen 

stor inom gruppen Ledning. Detta kan indikera att marknaden har svårt att utvärdera 

även ett förslag till Ledningen. Studien har inte tagit hänsyn till programmens kostnad 
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vilket också kan vara en underliggande anledning till den höga observerade variansen i 

kursreaktionen i båda grupperna. Även en skillnad mellan företagstyper är en möjlig 

anledning till den höga variansen. Ställs branscher mot varandra kan möjligtvis ett mer 

signifikant och jämnt resultat uppnås i framtida studier. Intressant är också att resultatet 

är konsekvent med DeFusco et al: s (1990) upptäckter då variansen i aktiens onormala 

avkastning ökar i och med kommuniceringen av förslag till aktierelaterat 

incitamentsprogram.  

Vår studies höga varians har gett upphov till en låg signifikans och vårt resultat är inte 

statistiskt säkerställt. Den låga signifikansen kan statistiskt dels förklaras av variansen 

men också av det relativt begränsade antalet rena urvalsförslag. Modellen för beräkning 

av normalavkastning kan också ha spelat in i den låga styrkan i resultatet även om 

sådana skillnader inte kunde uppmätas av Ikäheimo et al (2004). Styrkan i signalen av 

ett förslag till incitamentsprogram kan också ifrågasättas då marknaden inte tycks 

reagera märkbart. Agentteorin presenterar dock både möjliga fördelar men också 

potentiella risker av aktierelaterade incitamentsprogram och därför kan styrkan ändå 

vara stark men att marknaden anser att kostnaderna och nyttan tar ut varandra.  

Som nämns i vår metodkritik uppstår även frågor om pressmeddelanden och 

bolagsstämmokallelser är effektiva indikatorer vid säkerställande av tidpunkt då 

marknaden nås av informationen. Enligt EHM är det endast ny information som kan 

antas ändra en investerares förväntningar på företagets prestation som bör ge upphov till 

en kursreaktion. Är incitamentsprogrammet förväntat kan det vara anledningen till att 

marknaden inte visar en signifikant reaktion på kort sikt runt eventdagen. Detta kan tyda 

på att informationen successivt kommunicerats till marknaden.  

I flertalet fall när programmen riktas till Ledningen är det förslag som bygger på 

tidigare års kriterier vad gäller omfattning och prestationskrav. I dessa fall kan styrkan i 

signalen och hur den uppfattas i eventfönstret istället styras av förändringarna i 

utformningen och omfattningen, det vill säga kostnadsförändringen, av förslaget och 

inte att det faktiskt föreslås ett program. Det observerade förslagen till Alla Anställda 

innebar oftast initiala förslag som sträckte sig över längre perioder. Att förändringarna 

skulle vara styrande inom den gruppen är därför inte troligt utan svårigheten ligger 

kanske snarare i diskonteringen av kostnaderna vilken kan förskjuta kurseffekten, något 

som Tehranian och Waegelein påvisar i sin studie 1985. Skillnader mellan initiala och 
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påbyggda programs effekter på kursen har, som nämnts, uppmätts av Ikäheimo et al 

(2004).  

I analysen har vi observerat att trots regelverk om informationskrav i förslag till 

aktierelaterade incitamentsprogram (RfE 3.3.6) finns en överhängande otydlighet och 

informationsbrist i kallelser och pressmeddelanden. I vår mening bidrar detta till att 

försvaga signalen av förslagen och gör det svårare för marknaden att värdesätta nyttan 

av programmen. Detta är speciellt tydligt i den ryckiga kursrörelsen som observeras 

bland program mot Alla Anställda.  
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5. Slutsats & förslag till vidare forskning  

Utarbetade teorier styrker aktiebaserad kompensation som positivt för företagsvärdet, 

men forskare är flitiga i att belysa risker och brister med ersättningsformen. Mycket tid 

och resurser läggs på utarbetning och utformning av omfattande program till 

storföretagen. Ändå råder det delade meningar om programmens effekt på 

företagsvärdet. Inom debatten kring aktierelaterade incitamentsprogram kan man 

urskilja en uppfattning att ledningens roll för företagsvärdet är viktigast. Konsekvent 

observerar vår studie en skillnad i kursrörelse beroende på programmens riktning. 

Signifikans saknas dock för både förslag mot Ledning och Alla Anställda. 

Aktierelaterade incitamentsprogram tycks inte vara rätt kompensationsmodell för alla 

företag och en enhällig dom för dess införande har inte kunnat urskiljas genom denna 

studie.  

Vår alternativa hypotes att marknaden genererar onormala avkastningar vid förslag till 

aktierelaterade incitamentsprogram förkastas för alla värden och under alla dagar i vår 

studie. Med p-värden över 0,9 accepteras nollhypotesen starkt under sex dagar i 

eventfönstret och utgör starka indikatorer på att inga onormala avkastningar existerar. 

Vi har medvetet valt en hög signifikansnivå på 95 % för vår studie. Sänks denna nivå 

uppmäts inte märkbart fler fall där den alternativa hypotesen accepteras. Sätts 

konfidensintervallet till 90 % förkastas endast två dagars nollhypotes, CAARL T+3 samt 

AARAA T-1.  

Tendensen av onormal avkastning är tydlig för program mot Ledningen medan 

avkastningen för program mot Alla Anställda utvecklas inkonsekvent från daga till dag. 

Följden blir att de två gruppernas kumulativa avkastningskurva får olika utseende. Även 

om vårt resultat inte är statistiskt fastställt observeras tydliga skillnader mellan till 

vilken grupp programmet riktas.  

Att vi inte har finner signifikant onormal avkastning kan bero på att informationen om 

programmen kommunicerats successivt till marknaden utanför vårt eventfönster. 

Därmed utgör möjligtvis förslagen i pressmeddelanden eller bolagsstämmokallelser 

redan förväntad information och ingen marknadsreaktion kan uppmätas på kort sikt 

enligt EHM. En annan möjlighet till vår låga signifikans är att vi inte tagit hänsyn till 

utformning och omfattning av programmen. Styrkan i signalen och hur den uppfattas i 
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eventfönstret styrs möjligtvis av förändringarna i utformningen och omfattningen av 

förslag som byggs på från tidigare år. 

Ikäheimo et al (2004) visar också en skillnad i kursreaktion av initiala 

incitamentsprogram jämfört med program som förlängs eller endast omarbetas. Vår 

studie har inte skiljt på dessa faktorer. Svenska Large Cap bolag har en utpräglad 

implementering av aktierelaterade incitamentsprogram främst till Ledning och därför 

har majoriteten av förslagen i vårt urval inte utgjorts av initiala förslag. Detta har 

bidragit till en annan karaktär och resultat av vår studie jämfört med 

Ikäheimo et al (2004).   

För att uppnå ett bättre resultat i mätningar av onormala avkastningar av förslag till 

incitamentsprogram vore det intressant att i framtida forskning att ha ett större urval 

samt längre tidperiod, något som använts av Brickley et al (1985) och DeFusco et al 

(1990) på den amerikanska marknaden. Att genomföra en studie med längre 

eventfönster där eventdagen förlängs skulle kunna ge ytterligare information kring 

onormala avkastningar av förslag till aktierelaterade incitamentsprogram. 

Det kan också vara intressant att vidare studera marknadsreaktionen av förslagets 

kostnadsförändring och korrelationen mellan onormal avkastning och kostnaderna för 

enskilt program samt undersöka skillnader mellan förslag byggda på tillexempel 

syntetiska optioner eller teckningsoptioner. Vidare är utspädningseffekter och 

branschtillhörighet också parametrar som bör ha en inverkan på kursreaktionen och kan 

utgöra intressanta områden för vidare forskning på den svenska marknaden.  
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Bilaga 1. OMXS60 & Stockholm Large Cap 2010 

 

Bolag inkluderade i både OMXS60 och Stockholm Large Cap 

ABB Ltd    Millicom International Cellelusa  

Alfa Laval  Modern Times Group MTG 

Alliance Oil NCC  

Assa Abloy Nordea Bank  

AstraZeneca  Oriflame, SDB  

Atlas Copco  Ratos 

Autoliv SDB  SAAB 

Axfood  Sandvik  

Boliden  SCA  

Castellum  SCANIA  

Electrolux  SEB  

Elekta  Securitas  

Ericsson  Skanska  

Getinge SKF  

Hennes & Mauritz SSAB  

Hexagon Stora Enso  

Holmen  Handelsbanken 

Husqvarna Swedbank  

Industrivärlden  Swedish Match  

Investor Tele2 

Kinnevik TeliaSonera  

Lundin Mining  Trelleborg  

Lundin Petrolium Volvo  

Meda  

 

  Bolag endast inkluderade i 

OMXS60 

Bolag endast inkluderade i Large 

Cap  

Nobia Tieto Oyj  

Nokia Oyj Seco Tools  

PA Resources Melker Schörling AB 

SAS Hakon Invest  

Eniro Hufvudstaden  

Fabege Latour  

Intrum Justitia Lindab International  

JM Lundbergföretagen 

Kungsleden 

 Loomis  
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Bilaga 2. Onormal Dagsavkastning Ledning  

 

Företag Ledning  Datum för T-0 T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 Beta  

Alfa Laval  2008-03-14 2,80% 2,29% 0,51% 0,94% -5,90% 3,41% 0,64% 0,98 

Alliance Oil 2008-04-29 -4,04% -0,19% 3,30% 1,38% 1,10% 4,15% -0,90% 0,89 

Electrolux  2010-02-22 1,50% 1,93% 0,73% -1,51% -2,82% -0,24% -1,63% 1,00 

Electrolux  2008-02-26 0,81% -2,39% 2,84% 3,01% 1,02% -3,95% -1,66% 1,00 

Electrolux  2009-02-23 -0,61% 2,46% -7,59% 12,21% -0,94% -11,25% 5,41% 1,00 

Elekta B  2007-08-21 -3,35% 3,60% 1,50% -2,64% 0,18% -0,49% -0,04% 0,43 

Elekta B  2010-08-23 0,11% -1,76% -0,45% -1,19% -3,43% 1,10% 0,94% 0,43 

Elekta B  2009-08-18 -1,14% -0,69% -0,24% 1,61% 2,27% 2,22% 1,73% 0,43 

Ericsson B 2009-03-17 0,78% 2,29% 3,45% -3,16% 3,59% 1,26% -1,58% 0,77 

Hakon Invest  2010-03-16 -0,73% 1,89% 0,75% 0,92% 0,37% -0,53% -0,89% 0,66 

Hakon Invest  2008-03-19 -0,93% -1,54% 3,91% 3,18% 1,19% -0,32% 0,62% 0,66 

Hakon Invest  2007-03-27 -0,89% -4,09% -3,38% 3,21% -2,51% 0,67% 1,02% 0,66 

Hakon Invest  2009-03-19 -0,27% -0,28% -4,18% 5,26% -1,33% 2,93% -0,96% 0,66 

Holmen  2009-02-17 0,10% 1,96% 4,67% -3,69% -0,81% 3,16% -7,32% 0,76 

Husqvarna 2008-03-19 -0,62% -4,93% 1,22% -1,40% 0,85% 7,23% -0,26% 0,96 

Husqvarna 2010-03-23 1,75% -2,21% 1,75% 0,25% 0,24% 1,21% 0,71% 0,96 

Husqvarna 2007-03-19 -3,50% -0,06% 0,84% 0,83% 4,32% 2,88% 1,99% 0,96 

Husqvarna 2009-03-23 -3,43% 1,47% -7,16% 1,55% 4,35% 6,55% 6,79% 0,96 

Industrivärlden  2010-03-29 -0,30% 1,09% -0,30% -0,03% -0,30% 0,52% -0,85% 1,45 

Investor 2008-02-22 0,65% -1,07% 2,20% -8,64% 10,66% 0,64% 1,57% 0,98 

Investor 2009-02-20 -3,62% 0,37% -0,85% -4,04% -1,92% 3,78% -0,63% 0,98 

Investor 2007-02-23 0,19% -0,67% -0,96% 0,49% 1,07% -4,41% -2,80% 0,98 

Kinnevik 2008-04-17 -1,19% 1,44% 2,36% -1,71% 3,28% -2,05% 0,38% 1,20 

Kinnevik 2010-04-15 -1,32% -0,97% 0,70% 0,69% -3,15% -1,17% 2,24% 1,20 

Kinnevik 2009-04-08 1,09% 0,14% 0,14% 1,59% 5,14% 2,86% -1,51% 1,20 

Lindab International 2008-03-27 -2,36% 3,20% 1,70% 1,15% 0,46% 0,46% 6,58% 1,16 

Millicom 2007-05-10 1,69% -1,62% -0,59% -1,82% 0,12% -0,24% 0,83% 1,77 

MTG 2007-04-11 -0,60% 0,75% 0,74% -0,35% -0,59% 0,62% 1,46% 1,33 

Nordea Bank  2007-02-21 0,24% -0,11% -0,82% 0,60% -0,30% 0,16% 0,59% 1,19 

Ratos 2010-09-06 3,93% -0,31% 1,30% -0,16% 0,42% -0,54% 5,04% 1,07 

Ratos 2008-03-06 -0,95% -3,28% 2,21% 0,86% -2,00% 0,61% 3,24% 1,07 

Ratos 2007-03-07 2,74% -3,57% 3,54% 1,67% 1,39% -0,32% -0,08% 1,07 

SKF  2008-03-10 2,72% -0,36% -1,43% -0,80% 2,72% 2,87% -1,18% 1,15 

Swedish Match  2008-03-18 -1,93% -0,17% -5,57% 1,53% -0,37% -2,63% -2,51% 0,22 

TeliaSonera  2010-03-08 0,55% -0,24% 0,55% -0,24% 1,03% -0,14% -0,33% 0,66 

Volvo  2008-03-05 -0,96% -0,43% -2,33% 0,38% 0,38% -1,83% -0,18% 1,444 
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Bilaga 3. T-test AAR & CAAR Ledning 

 
AAR Ledning  

Ledning 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

T-3 36 -,0030734 ,01927353 ,00321225 

T-2 36 -,0016877 ,02020291 ,00336715 

T-1 36 ,0014036 ,02874461 ,00479077 

T0 36 ,0033128 ,03193252 ,00532209 

T+1 36 ,0054933 ,02901217 ,00483536 

T+2 36 ,0053287 ,03211529 ,00535255 

T+3 36 ,0045791 ,02678614 ,00446436 

 

AAR Ledning  

Ledning 

Test Value = 0                                        

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

T-3 -,957 35 ,345 -,00307344 -,0095947 ,0034478 

T-2 -,501 35 ,619 -,00168769 -,0085234 ,0051480 

T-1 ,293 35 ,771 ,00140364 -,0083221 ,0111294 

T0 ,622 35 ,538 ,00331275 -,0074917 ,0141172 

T+1 1,136 35 ,264 ,00549326 -,0043230 ,0153096 

T+2 ,996 35 ,326 ,00532866 -,0055376 ,0161949 

T+3 1,026 35 ,312 ,00457910 -,0044840 ,0136422 

 

CAAR Ledning  

Ledning 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

T-3 36 -,0030734 ,01927353 ,00321225 

T-2 36 -,0047611 ,02485418 ,00414236 

T-1 36 -,0033575 ,03928770 ,00654795 

T0 36 -,0000447 ,03895198 ,00649200 

T+1 36 ,0054485 ,04372083 ,00728680 

T+2 36 ,0107772 ,04747806 ,00791301 

T+3 36 ,0153563 ,05335089 ,00889181 

 

CAAR Ledning  

Ledning 

Test Value = 0                                        

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

T-3 -,957 35 ,345 -,00307344 -,0095947 ,0034478 

T-2 -1,149 35 ,258 -,00476113 -,0131706 ,0036483 

T-1 -,513 35 ,611 -,00335749 -,0166505 ,0099356 

T0 -,007 35 ,995 -,00004474 -,0132242 ,0131347 

T+1 ,748 35 ,460 ,00544852 -,0093445 ,0202415 

T+2 1,362 35 ,182 ,01077718 -,0052871 ,0268414 

T+3 1,727 35 ,093 ,01535629 -,0026951 ,0334076 
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Bilaga 4. Onormal Dagsavkastning Alla Anställda  

 

Företag Alla anställda Datum för T-0 T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 Beta 

ASSA ABLOY B  2007-03-28 0,58% -0,72% 0,58% 0,25% 1,86% 1,19% 0,86% 0,929 

Hennes & Mauritz 2010-09-07 0,22% -0,25% 0,81% -1,70% 3,37% 2,65% 0,30% 0,608 

Industrivärlden  2008-03-13 -0,56% -0,40% 1,67% -0,80% -0,89% -5,79% 1,33% 1,446 

SEB  2010-04-06 1,14% 0,93% 0,74% 1,65% 0,29% -1,91% 1,23% 1,312 

SEB  2008-02-28 2,17% 1,18% 0,56% -2,55% -0,40% 0,89% -3,11% 1,312 

Securitas  2010-03-29 -0,42% -0,10% 0,36% -0,16% -0,87% 0,30% 0,03% 0,496 

Skanska  2010-03-09 -0,41% 0,74% -0,08% 0,32% 2,75% -0,48% 0,46% 1,158 

Swedbank  2010-08-20 -1,59% -2,45% -0,80% -1,90% 1,57% -2,45% -0,66% 1,313 
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Bilaga 5. T-test AAR & CAAR Alla Anställda 

 

AAR Alla Anställda   
   

AA 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

T-3 8 ,0014082 ,01160116 ,00410163 

T-2 8 -,0013210 ,01158424 ,00409565 

T-1 8 ,0047951 ,00714606 ,00252651 

T0 8 -,0060996 ,01392569 ,00492348 

T+1 8 ,0095895 ,01658814 ,00586479 

T+2 8 -,0070148 ,02640644 ,00933609 

T+3 8 ,0005645 ,01437074 ,00508082 

 

AAR Alla Anställda   

AA 

Test Value = 0                                        

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

T-3 ,343 7 ,741 ,00140819 -,0082906 ,0111070 

T-2 -,323 7 ,756 -,00132098 -,0110057 ,0083637 

T-1 1,898 7 ,100 ,00479508 -,0011792 ,0107693 

T0 -1,239 7 ,255 -,00609957 -,0177417 ,0055426 

T+1 1,635 7 ,146 ,00958951 -,0042785 ,0234575 

T+2 -,751 7 ,477 -,00701477 -,0290911 ,0150616 

T+3 ,111 7 ,915 ,00056449 -,0114498 ,0125787 

 

CAAR Alla Anställda  

AA 
N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

T-3 8 ,0014 ,01160 ,00410 

T-2 8 ,0001 ,02175 ,00769 

T-1 8 ,0049 ,02564 ,00907 

T0 8 -,0012 ,03133 ,01108 

T+1 8 ,0084 ,03170 ,01121 

T+2 8 ,0014 ,04836 ,01710 

T+3 8 ,0019 ,05038 ,01781 

 

CAAR Alla Anställda  

AA 

Test Value = 0                                        

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

T-3 ,343 7 ,741 ,00141 -,0083 ,0111 

T-2 ,011 7 ,991 ,00009 -,0181 ,0183 

T-1 ,538 7 ,607 ,00488 -,0166 ,0263 

T0 -,110 7 ,916 -,00122 -,0274 ,0250 

T+1 ,747 7 ,479 ,00837 -,0181 ,0349 

T+2 ,079 7 ,939 ,00136 -,0391 ,0418 

T+3 ,108 7 ,917 ,00192 -,0402 ,0440 

 


