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Sammandrag 
 

Nasdaq OMX Stockholms stadigvarande positiva utveckling kan resultera i ett dyrare, mindre 

attraktivt, aktiepris och förorsaka beslut om att genomföra en aktiesplit. I den här uppsatsen 

undersöks, genom en eventstudie, om annonsering och genomförande av aktiesplit ger 

upphov till överavkastning för bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2004-

2014. I följande eventstudie har bolag kategoriserats efter börsvärde för att åskådliggöra om 

det föreligger skillnader i överavkastning beroende på bolagsstorlek. Vidare har vinst per 

aktie efter genomförd aktiesplit och förändring i handelsvolym använts som förklarande 

variabler till överavkastning. Resultatet visar att överavkastning sker för småbolag vid 

annonsering av aktiesplit och för det totala antalet bolag vid genomförande av aktiesplit, där 

även en tilltagen handelsvolym observerats.  

 

Nyckelord: aktiesplit, överavkastning, CAAR, signalering, handelsvolym, småbolagseffekt  
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
Det senaste halvåret1 steg Nasdaq OMX Stockholm2 med 35 procent vilket är den fjärde 

högsta noteringen på 40 år. Toppnoteringen kan förklaras av riksbankens nedjustering av 

räntenivån, europeiska centralbankens stödköp av obligationer och dyrare utländsk valuta. 

Dessa åtgärder har bidragit till att räntekonton blivit ett mindre lönsamt alternativ, samtidigt 

som aktie- och fondsparande har blivit en mer attraktiv sparform. Skiftet i sparform, tron på 

varaktig låg räntenivå och ekonomisk tillväxt har haussat marknaden med högt värderade 

aktier som följd (Malmqvist 2015). För gemene man innebär denna utveckling att det i 

dagsläget är, i genomsnitt, 35 procent dyrare att handla på Stockholmsbörsen vilket kan 

minska aktiernas attraktionskraft.  

 

Bolag vars aktier uppfattas mindre attraktiva kan föranleda beslut om finansiell manipulation, 

exempelvis aktiesplit (Lakonishok och Lev 1987). Ett bolags beslut om aktiesplit föregås 

företrädesvis av en varaktig, positiv utveckling av aktiepriset, likt den det senaste halvåret på 

Stockholmsbörsen. Åtgärden påverkar inte bolagets värde, utan kan snarare betraktas som en 

kosmetisk åtgärd för att öka antalet utstående aktier, samtidigt som priset per aktie minskar 

proportionellt. Anledningen till beslutet är ofta att placera aktien i ett mer önskvärt 

prisintervall och/eller att användas som ett verktyg för att kommunicera god framtidstro till 

investerare (Asquith, Healy och Palepu 1989; Lakonishok och Lev 1987; Elfakhani och Lung 

2003). 

 

                                                              Aktiesplit 2:1 

1 aktie á 100 kr                                             →                                                    2 aktier á 50 kr 

Figur 1: Exempel på aktiesplit 

 

 

Enligt Famas (1970) effektiva marknadshypotes är aktiepris en reflektion av all tillgänglig 

information som finns att tillgå på marknaden och omöjliggör avkastning som överträffar 

marknadens förväntade avkastning, överavkastning. Enligt detta resonemang är en aktiesplit 

sedermera ett konstgjort förfarande som inte möjliggör överavkastning på en effektiv 

marknad. Även om en aktiesplit i sig, likt Famas (1970) uppfattning, är av kosmetisk art har 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Slutet augusti 2014 – slutet februari 2015 
2	  Fortsättningsvis benämnd ”Stockholmsbörsen”	  
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tidigare forskning visat effekter av en helt annan karaktär. Bolag som genomför en aktiesplit 

har uppvisat överavkastning vid såväl annonsering som genomförande (Maloney och 

Mulherin 1992; Elfakhani och Lung 2003; Lakonishok och Lev 1987).  

	  

Den påvisade överavkastningen vid annonsering härleder (Asquith et al. 1989) till att 

aktiespliten innehåller någon form av positiv information till marknaden som får avkastningen 

att tillta. Genomförandedagen inrymmer, å sin sida, ingen ny information, och den 

observerade överavkastningen vid denna period kan snarare förklaras av det nedjusterade 

aktiepriset som ökar aktiens attraktionskraft (Grinblatt, Masulis, och Titman 1984; Ohlson 

och Penman 1985; Lakonishok och Lev 1987; Asquith et al. 1989). Vidare har graden av 

överavkastning visat skilja sig åt beroende på bolagsstorlek (Reinganum 1997; Bodie, Kane 

och Marcus 2013, s 127).  

 

Det har bedrivits omfattande studier om aktiesplittar på olika marknader under olika 

tidsperioder, från Indien i öst (Pooja 2013) till USA i väst (Brennan och Copeland 1988), 

dock är forskningen på den svenska marknaden begränsad. I och med den rådande situationen 

på Stockholmsbörsen och den begränsade forskningen på den svenska marknaden finner vi 

det intressant att undersöka huruvida det är möjligt att erhålla överavkastning vid annonsering 

och genomförande av aktiesplit samt vilka eventuella omständigheter som påverkar 

överavkastning vid annonsering och genomförande av aktiesplit.  

 

Syftet med denna uppsats är följaktligen att, genom en eventstudie, tillhandahålla en 

anvisning för eventuella intressenter genom att undersöka om och varför det förekommer 

överavkastning vid annonsering och genomförande av aktiesplit för bolag noterade på 

Stockholmsbörsen.  
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2. Teoretisk referensram  
	  
I följande kapitel presenteras den effektiva markandshypotesen, småbolagseffekten, 

likviditetshypotesen, det optimala handelsintervallet och signaleringshypotesen – Teorier 

avsedda att förklara varför överavkastning förekommer. Vidare presenteras tidigare 

forskning som har bedrivits på området	  och	  tillämpning	  av	  teori.	  	  

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 
Famas (1970) effektiva marknadshypotes redogör för att priset på värdepapper reflekterar all 

tillgänglig information som finns att tillgå på marknaden och anses därför vara korrekt 

prissatta. Vidare menar Fama (1970) att korrekt prissatta värdepapper utesluter möjligheten 

till överavkastning, en investerare kan sålunda enbart erhålla en större avkastning vid ett ökat 

risktagande.  

 

Som stöd för teorin att priset på värdepapper reflekterar all tillgänglig information antas 

information vara tillgänglig och kostnadsfri för alla intressenter, transaktionskostnader antas 

vara obefintliga och investerare antas agera rationellt (Fama 1970). Information är 

grundbulten i den effektiva marknadshypotesen, för att underlätta förståelsen för vad som 

avses med all tillgänglig information delas information in i tre kategorier efter dess härkomst 

(Byström 2010, s 182; Bodie et al. 2013, s 238). 

  

●      Historisk information: All historisk prisförändring. 

  

●      Allmän information: Årsredovisningar, aktiesplittar, pressmeddelanden. 

  

●  Insider-information: Individer i särställning och/eller med insyn antas inneha 

information som allmänheten saknar (Byström 2010, s 182). 

 

Således, enligt detta resonemang, ger en aktiesplit inte upphov till överavkastning vid varken 

annonsering eller genomförande av aktiesplit då denna information definieras som allmän 

information och antas vara inkluderat i aktiepriset.  

 

Den effektiva marknadshypotesen delas i regel in i tre varianter beroende på dess grad av 

informationsdensitet: Stark, halvstark och svag marknadseffektivitet (Bodie et al. 2013, s 
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238). Den gängse uppfattningen är att den halvstarka- eller svaga formen av 

marknadseffektivitet råder (Byström 2010, s 192). 

2.1.1 Svag form av effektiv marknadshypotes 

Enligt det svaga tillståndet av marknadseffektivitet är priset på värdepapper en reflektion av 

all historisk information där framtida trender av prisförändringar är oberoende av historiska 

trender av prisförändringar. Analys av historiska trender möjliggör således inte 

överavkastning (Byström 2010, s 185). Bodie et al. (2013, s 238) vidareutvecklar detta 

resonemang och menar att en historisk trend som indikerar en framtida positiv utveckling 

skulle resultera i en omedelbar prisökning då allmänheten antas ha tillgång till samma 

information på grund av dess lättillgänglighet till låga transaktionskostnader. Enligt detta 

resonemang är det möjligt att erhålla överavkastning vid analys av allmän information, 

exempelvis annonsering och genomförande av aktiesplit.  

2.1.2 Halvstark form av effektiv marknadshypotes 

Förutom historisk information antas den halvstarka formen av marknadseffektivitet reflektera 

allmän information. Överavkastning går sålunda inte att förutspå med varken historisk analys 

eller allmän information (Bodie et al. 2013, s 238). Enligt Byström (2010, s 189) och Bodie et 

al. (2013, s 238) beror detta på att allmän information finns, likt historiska prisförändringar, 

tillgängligt för allmänheten till låga transaktionskostnader och kan därför förväntas vara 

inkluderad i aktiepriset. Till skillnad från den svaga formen av effektiv marknadshypotes är 

det sålunda inte möjligt att, via analys av allmän information, erhålla överavkastning vid 

annonsering eller genomförande av aktiesplit.  

2.1.3 Stark form av effektiv marknadshypotes 

I den tredje varianten av marknadseffektivitet antas priset på värdepapper reflektera all 

tillgänglig information, det vill säga historisk information, allmän information och insider 

information (Bodie et al. 2013, s 238). Den starka formen av marknadseffektivitet anses 

representera ett idealt tillstånd där avkastningen är i proportion till risken. Huruvida denna typ 

av marknadseffektivitet existerar eller går att uppnå är tveksamt då individer i särställning 

ofta innehar känslig information innan allmänheten, med möjlighet att agera därefter 

(Byström 2010, s 189; Bodie et al. 2013, s 238). I och med att aktiepris, enligt den starka 

formen av effektiv marknadshypotes, antas reflektera all information som finns att tillgå på 

marknaden är det inte möjligt att erhålla överavkastning vid varken annonsering eller 

genomförande av aktiesplit.  
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2.2 Småbolagseffekten 
Mindre bolag, med avseende på börsvärde, tenderar att generera en högre avkastning än bolag 

med högt börsvärde (Lee och Lee 2006, s 253). Anledningen menar Bodie et al (2013, s 248) 

är för att småbolag i regel har större tillväxtmöjligheter än storbolag och ofta är förknippade 

med högre risk, men med högre avkastning som följd.  

2.3 Likviditetshypotesen 
Tidigare forskning belyser aktiens omsättningsbarhet som en förklarande orsak till pris- och 

volymförändringar, då graden av omsättningsbarhet tilltalar olika investerare. I samband med 

en aktiesplit ökar omsättningsbarheten och tilltalar en bredare marknad vilket resulterar i en 

ökad handelsvolym, den ökade attraktionen kan i sin tur påverka aktiepriset och leda till 

överavkastning (Baker och Powell 1993). 
  
Den ökade attraktionen leder till att köp- och säljmöjligheter ökar vilket bidrar till ett större 

värde hos investeraren då det underlättar att handla till det begärda priset (Baker och Powell 

1993). Omsättningen kan även påverkas av att befintliga aktieägare, efter en aktiesplit, har 

fler aktier än tidigare och därmed fler aktier att handla med (Demsetz 1968). 

2.4 Optimalt handelsintervall 

Enligt Griffin (2010) söker sig investerare, medvetet eller omedvetet, till aktier positionerade 

inom vissa prisintervall där ett lägre pris per aktie kan tilltala investerare i större utsträckning. 

Vidare anses ett lägre prisintervall bidra till en psykologisk effekt där investerare med mindre 

finansiella medel föredrar fler aktier än färre, trots oförändrat investerat kapital. Vidare är det 

möjligt att den psykologiska effekten kan generera överavkastning då aktien upplevs mer 

attraktiv och mindre riskfylld (Easley, O’Hara och Saar 2001). Ett bolag vars aktier upplevs 

dyra kan därför föranleda beslutet att genomföra en aktiesplit (Baker och Gallagher 1980).   

2.5 Signaleringshypotesen 

Asquith et al. (1989), Brennan och Hughes (1991), Grinblatt et al. (1984) och Lakonishok och 

Lev (1987) beskriver att en annonsering om aktiesplit kan innehålla positiv information om 

bolagets framtida vinster och leda till överavkastning. Ett bolags beslutsfattare kan sedermera 

använda en aktiesplit för att signalera positiv information till investerare. Processen kring 

genomförandet och efterdyningarna av en aktiesplit är kostsam, men kan av den anledningen 

vara en effektiv strategi för bolag att signalera information som upplevs trovärdig av 

investerare (Asquith et al. 1989; Brennan och Hughes 1991). Vidare framför Muscarella och 



	   8	  

Vetsuypens (1996) att det är viktigt för bolagen att tydliggöra avsikten med aktiespliten så att 

investerare kan tolka informationen på ett korrekt sätt. 

2.6 Tidigare forskning 
The Effect of split announcements on Canadian stocks 

Mellan 1977 - 1993 genomförde Elfakhani och Lung (2003) en eventstudie med avseende på 

effekten av aktiesplittar. Mätperioden omfattade två år innan och två år efter genomförd 

aktiepslit.  Resultatet visade att överavkastning förekom vid annonsering och en dag efter 

annonsering av aktiesplit. Vidare fann de att vinsterna hos de undersökta bolagen ökade 

konstant två år efter genomförd aktiesplit vilket möjligen innebär att motivet till aktiespliten 

var att signalera god information.  

The Size Effect: Evidence and Potential Explanations 

Reinganum (1997) har studerat förekomsten av småbolagseffekten och påvisat att en sådan 

förekommer. Storbolag uppvisar ett stabilare handelsmönster, medan mindre bolag uppvisar 

ett mer volatilt. Kortsiktigt är det möjligt för storbolag, sett till börsvärde, att överträffa 

småbolag, men över tid tenderar småbolag att överträffa storbolag med avseende på 

avkastning. Detta bekräftar även Bodie et al. (2013, s 248) som sammanställt data mellan 

perioden 1926-2010 och erhållit liknande resultat.  

 

The Effects of Splitting on the Ex: A Microstructure Reconciliation 

Maloney och Mulherins (1992) studie om aktiesplittar genomfördes mellan åren 1984-1990 

och bestod av 447 bolag noterade på Nasdaq. Undersökningen påvisar tre perioder av positiv 

utveckling av aktiepriset: 

● Två år innan aktiesplit 

● Annonsering av aktiesplit 

● Utförande av aktiesplit 

 

De två åren av positiv utveckling, innan annonsering och genomförande av aktiesplit, anses 

vara den bakomliggande orsaken till varför bolagen väljer att genomföra en aktiesplit. 

Bolagen i undersökningen upplevde, vid tillkännagivande och två dagar framåt, en positiv 

utveckling i avkastning om 3,3 procent. Vid utförandedagen var utvecklingen inte lika 

drastiskt, utan uppmättes till 1,6 procent. Anledningen till skillnaden i utveckling mellan 

annonserings- och utförandedagen härleds till att annonseringsdagen innehåller någon form av 
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information till marknaden, medan utförandedagens utveckling snarare kan härledas till den 

ökade handelsvolymen.  

Liquidity changes following stock splits 

Copeland (1979) redogör för omsättningseffekterna som följer av en aktiesplit. Till skillnad 

från Baker och Powell (1993) finner han att det, vid aktiesplit, är tillskottet av nya aktieägare 

och de aktieägare som betraktar information som positiv som påverkar handelsvolymen, inte 

det nedjusterade aktiepriset. Positiv information ökar incitamenten till köp av aktier och 

påverkar avkastningen. Motsatta effekter erhålls om informationen betraktas vara negativ.  

2.7 Tillämpning av teori 
Enligt Fama (1970) bör annonsering och genomförande av aktiesplit inte generera 

överavkastning. Om resultatet av denna undersökning emellertid visar att överavkastning 

förekommer vid annonsering eller genomförande av aktiesplit gör vi antagandet att den 

svenska marknaden är svagt effektiv. På motsvarande sätt antas den svenska marknaden vara 

halvstarkt effektiv om överavkastning inte förekommer (se figur 2). Den halvstarka- eller 

svaga formen av markandseffektivitet antas råda varför vi väljer att inte undersöka eventuell 

förekomst av stark form av effektiv marknadshypotes (Byström, 2010, s 192).  

 

 

 

 

 

 
Figur 2: Modell för grad av marknadseffektivitet 

 

Stoll och Whaley (1983), Bodie et al. (2013) och Reinganum (1997) har undersökt, och 

konstaterat att småbolag i regel överträffar större bolag vad gäller aktieavkastning, genom att 

kategorisera bolag efter börsvärde. Urvalet i denna undersökning är begränsat till bolag som 

genomfört en aktiesplit varför vi finner det lämpligt att, till skillnad från Bodie et al. (2013, s 

248), undersöka en eventuell småbolagseffekt genom att kategorisera bolagen i färre grupper 

och använda den redan befintliga indelningen Small, Mid och Large Cap. På så sätt kan vi ta 

reda på huruvida småbolagen överträffar de större bolagen vid annonsering och 

genomförande av aktiesplit och därmed om småbolagseffekten kan vara en möjlig förklaring 

till överavkastning vid genomförande av aktiesplit (se figur 3).  
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För att undersöka huruvida eventuell förändring i handelsvolym kan vara en förklarande 

variabel till eventuell överavkastning har vi valt att, likt Pooja (2013) och Copeland (1979), 

studera förändringen i handelsvolym innan och efter genomförd aktiesplit för respektive 

bolag, där vi definierar handelsvolym som antalet aktier som köps och säljs en given dag. I 

och med att ingen ny information tillkommer vid genomförandedagen av aktiesplit gör vi 

antagandet att en ökad handelsvolym är en bidragande faktor till eventuell överavkastning (se 

figur 3).  

 

Baker och Powell (1993) studerade bolags resultat en period efter genomförd aktiesplit, men 

genomförde även en enkätundersökning där de lät beslutfattare i bolag som nyligen genomfört 

en aktiesplit besvara frågor om bakomliggande motiv till genomförandet av aktiesplit för att 

undersöka om det förelåg ett signaleringsmotiv. Elfakhani och Lung (2003) valde emellertid 

att undersöka vinst per aktie efter genomförd aktiesplit för att använda dito som indikator för 

potentiell signalering, med antagandet att en ökad vinst per aktie kan vara ett tecken på 

signalering. På grund av begränsade resurser och att datamaterialet är spritt över en längre 

tidsperiod finner vi det lämpligt att, likt Elfakhani och Lung (2003), studera vinst per aktie 

över tid för att anta att en ökad vinst per aktie kan indikera signalering och en möjlig 

förklaring till överavkastning vid annonsering av aktiesplit. (se figur 3).  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Figur 3: Modell för förekomst av överavkastning  
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3. Metod 
	  
I detta kapitel presenteras hur undersökningen är genomförd. Inledningsvis beskrivs 

eventstudiens design följt av datainsamling, urval och urvalskriterier. Därefter redogörs för 

olika avkastningsmått och statistiska modeller. Avslutningsvis formuleras undersökningens 

hypoteser och metodkritik diskuteras.  

 

3.1 Vetenskaplig metod 
Metodval bör enligt Eliasson (2006, s 30) vara beroende av undersökningens karaktär, där en 

kvantitativ ansats är att föredra om undersökningen ämnar sätta siffror på 

undersökningsmaterialet och dra slutsatser från ett urval ur populationen. 

 

I och med att vår undersökning ska leda fram till generella slutsatser med hjälp av statistiska 

modeller och historisk finansiell sekundärdata bestående av ett urval ur populationen över en 

längre tidsperiod är en kvantitativ ansats att föredra. 

3.2 Eventstudie 
Eventstudier mäter ett inträffat events påverkan på bolagets aktieavkastning (Lee och Lee 

2006, s 109; MacKinlay 1997). Undersökningsdesignen består av en eventperiod och omfattar 

eventdagen och ett antal dagar före och efter eventdagen för att på så sätt erhålla en 

helhetsbild av det inträffade. För att utröna eventuella effekter i eventperioden används en 

estimatperiod. Estimatperioden bör inte överlappa eventperioden och inträffar företrädesvis 

innan eventperioden, vilket gör det möjligt att beräkna vad avkastningen borde ha varit vid 

eventet om händelsen aldrig ägt rum. I och med att denna undersökning baseras på 

marknadsmodellen och insamling av daglig finansiell data har vi valt en estimatperiod om 

120 handelsdagar. Undersökningens relevans präglas av valda kriterier för såväl event som 

urval (MacKinlay 1997).  

 

Vår undersökning består av två event: Annonsering och genomförande av aktiesplit. Dagen 

för eventet benämns dag 0, resterande mätdagar benämns –dag om mätdag inträffar innan 

eventet, respektive +dag om mätdag inträffar efter eventet.	  I och med att denna studie ämnar 

undersöka huruvida det förekommer överavkastning vid annonsering och genomförande av 

aktiesplit väljer vi att inte studera eventuella långsiktiga effekter. 
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3.2.1 Eventstudie 1 

Den första eventstudien behandlar perioden för annonsering av aktiesplit. Maloney och 

Mulherin (1992) har visat att det sker en ökad handel i aktien 10 handelsdagar innan dagen för 

annonsering varför vi har valt mätperiodens början till 10 handelsdagar innan annonsering av 

aktiesplit. Mätperiodens slut sker 10 dagar efter annonsering av aktiesplit för att på så sätt 

erhålla en helhetsbild.  

 

 

 

Figur 4: Mätperiod för överavkastning vid annonsering av aktiesplit 

3.2.2 Eventstudie 2 

Eventstudie 2 innefattar perioden för genomförandet av aktiesplit. Tidsspannet för mätperiod 

2 är 10 handelsdagar innan genomförd aktiesplit och 10 dagar efter genomfört aktiesplit då 

Conrad och Conroy (1994) funnit indikationer på att onormal handelsaktivitet försiggår 10 

dagar efter genomförd aktiesplit.  

 

 

 

	  
Figur 5: Mätperiod för överavkastning vid genomförande av aktiesplit 

3.3 Småbolagseffekten 
För att undersöka huruvida överavkastning skiljer sig åt beroende på bolagsstorlek är de 

inkluderade bolagen i undersökningen kategoriserade efter dess börsvärde enligt den 

vedertagna indelningen Small, Mid och Large Cap där kriterierna för respektive grupp, med 

avseende på börsvärde, är:  

• Small Cap: Börsvärde < 150 000 000 €  

• Mid Cap: 150 000 000 € < Börsvärde < 1 miljard €  

• Large Cap: Börsvärde > 1 miljard € 
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Indelningen i Small, Mid och Large Cap togs i bruk på Stockholmsbörsen 2006. På grund av 

detta har vi valt att manuellt sortera in bolag i respektive börsvärdesgrupp beroende på dess 

börsvärde vid perioden för genomförande och annonsering av aktiesplit.  

3.4 Handelsvolym 
Förändring i handelsvolym studeras genom att undersöka den genomsnittliga handelsvolymen 

10 handelsdagar innan och 10 handelsdagar efter genomförd aktiesplit för respektive bolag. 

Den absoluta och relativa förändringen i handelsvolym kan sedan beräknas, där den relativa 

förändringen erhålls genom formeln: 

(𝑥  för  0  till  +9  handelsdagar  –  𝑥  för  -‐10  till  -‐1  handelsdagar)  /  𝑥  för  -‐10  till  -‐1  handelsdagar 

Formel 1: Beräkning av procentuell förändring i handelsvolym  

 

 

 

 

Figur 6: Mätperiod för förändring i handelsvolym. 

3.5 Signalering 

Vinst per aktie studeras för respektive bolag från och med den första publicerade 

kvartalsrapporten efter genomförd aktiesplit till och med den fjärde publicerade 

kvartalsrapporten efter genomförd aktiesplit. I detta studerar vi enbart förändringen i vinst per 

aktie och antar att en ökad vinst per aktie kan indikera möjlig signalering. 

 

 
 

Figur 7: Mätperiod för vinst per aktie 

3.6 Datainsamling 

Data vad gäller vilka bolag som genomfört en aktiesplit och när dessa har ägt rum har 

inhämtats från Skatteverkets hemsida genom att grundligt gå igenom samtliga bolag noterade 

på Stockholmsbörsen. Datum för annonsering har erhållits från respektive bolags 

pressmeddelande i form av en kallelse till årsstämma, dessa har funnits att tillgå via bolagets 
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hemsida. Aktiekurser, marknadsindex, börsvärde, handelsvolym och vinst per aktie har 

inhämtats från Thomson Reuters Datastream och vidare bearbetats i Microsoft Excel. 

3.6.1 Urval 

Urvalet i undersökningen består av samtliga aktiesplittar mellan 2004-2014 (se bilaga 1) som 

uppfyllt samtliga kriterier (se rubrik 3.6.2 Urvalskriterier). Den senaste observationen har inte 

inträffat senare än att fyra kvartalsrapporter har publicerats efter genomförd aktiesplit för att 

på så sätt möjliggöra undersökning av signaleringshypotesen. Fördelningen av bolag med 

avseende på börsvärde är:  

 

• Small Cap: 12 

• Mid Cap: 20 

• Large Cap:19 

3.6.2 Urvalskriterier 

I ett försök att undvika missvisande resultat har vi valt att utesluta bolag från undersökningen 

som inte uppfyller samtliga kriterier: 

 

(1) Samma bolag får inte förekomma fler än två gånger för att undvika en överrepresentation 

av bolag som tenderar att utföra aktiesplittar oftare än andra.  

 

(2) Bolagen måste tillhöra samma bolagsvärdesgrupp under mätperioden för att undvika ett 

snedvridet resultat.  

 

(3) Genomförande av aktiesplit får inte ske i samband med annan annonsering av information 

som möjligen kan påverka aktiepriset.  

 

(4) Aktiesplittar som medför krav på obligatorisk inlösen av nya aktier utesluts då ett sådant 

förfarande inte är en ”ren” aktiesplit. 

3.6.3 Centrala gränsvärdessatsen  

Vid statistiska undersökningar som behandlar ett urval ur den totala populationen är 

fördelningen okänd. Enligt den centrala gränsvärdessatsen kan emellertid ett urval antas vara 

normalfördelat förutsatt att det är tillräckligt stort, vilket gör det möjligt att komma fram till 

slutsatser utan att känna till den specifika fördelningen för den totala populationen (Levine, 

Krehbiel och Berenson 2010, s 248-249). Vidare menar Levine et al. (2010, s 248) att en 



	   15	  

fördelning för ett urval om 20 observationer kan betraktas vara approximativt normalfördelat. 

I och med att vår undersökning består av 51 bolag antar vi att urvalet är approximativt 

normalfördelat. Enligt MacKinlay (1997) är antagandet om normalfördelning nödvändigt för 

att genomföra den statistiska prövningen, men sällan ett problem vid eventstudier.  

 
3.7 Avkastning 

3.7.1 Faktisk avkastning för aktie 

Den faktiska avkastningen är den avkastning som faktiskt sker för respektive bolag och dag. 

Den faktiska avkastningen beräknas för estimatperioden och eventperioden för att möjliggöra 

beräkning av onormal avkastning och varians för onormal avkastning (se formel 9 och 10).  

 

Rit=(Pt-Pt-1)/Pt-1 

Formel 2: Beräkning av faktisk avkastning 

  

Pt  =  aktiens  slutkurs  för  tidpunkt  t  

Pt-‐1=  aktiens  slutkurs  för  tidpunkt  t-‐1  

3.7.2 Faktiskt avkastning för marknadsindex 

Likt beräkningen av faktisk avkastning för aktier beräknas den faktiska avkastningen för ett 

marknadsindex. Detta för att möjliggöra beräkningen av den förväntade avkastningen, hur 

bolagen i undersökningen förhåller sig till marknadens avkastning. Vi har valt att använda 

OMX Stockholm Price Index, OMXSPI, som inkluderar samtliga bolag noterade på 

Stockholmsbörsen. 

 

Rm,t=(Pm,t-Pm,t-1)/Pm,t-1 

Formel 3: Beräkning av faktisk avkastning för markandsindex 

 
Pm,t=  Marknadsindex  avkastning  för  tidpunkt  t  

Pm,t-‐1  =  Markandsindex  avkastning  för  tidpunkt  t-‐1  

3.7.3 Förväntad avkastning 

MacKinlay (1997) redogör för metoder som lämpligen används vid eventstudier om 

aktieavkastning. Marknadsmodellen (se formel 4) tar hänsyn till ett bolags företagsspecifika 

risk, alfa, respektive marknadsspecifika risk, beta, och uppskattar avkastningen för varje givet 

värdepapper och tidpunkt i förhållande till avkastningen för ett marknadsindex, OMXSPI. 

(MacKinlay 1997).  
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𝑅!!   =   𝛼! + 𝛽! ∙ 𝑅!"  
Formel 4: Marknadsmodellen 

 

𝑅!" = 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑓ö𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒  "𝑖"  𝑓ö𝑟  𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡  "𝑡"   

𝛼! = 𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘  𝑟𝑖𝑠𝑘  𝑓ö𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒  "𝑖"   

𝛽! = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘  𝑓ö𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒  "𝑖" 

𝑅!" = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑓ö𝑟  𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛  𝑣𝑖𝑑  𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡  "𝑡"   

 

För att kunna beräkna onormal avkastning i eventfönstret, via marknadsmodellen, estimeras 

den förväntade avkastningen för estimatperioden för varje aktie och dag. Den estimerade 

förväntade avkastningen i estimatperioden indikerar vad avkastningen borde ha varit för 

eventperioden (MacKinlay 1997). Då inte beta eller alfa är kända måste dessa skattas, vilket 

görs i estimatperioden (se formel 5 och 6).  

	  

𝛽! =
(𝑅!" − 𝜇!)(𝑅!" − 𝜇!)

!!
!!!!!!

(𝑅!" − 𝜇!)
!!
!!!!!!

	  

 
Formel 5: Beräkning av skattat beta 

	  
𝛼! = 𝜇! − 𝛽!𝜇!	  

 
Formel 6: Beräkning av skattat alfa 

 
Skattat medelvärde för aktie- respektive marknadsavkastning för beräkning av skattat beta 
samt skattat alfa.  
 

𝜇! =
1
𝐿!

𝑅!"

!!

!!!!!!

	  

 
Formel 7: Beräkning av skattat medelvärde för aktieavkastning 

 

𝜇! =
1
𝐿!

𝑅!"

!!

!!!!!!

	  

 
Formel 8: Beräkning av skattat medelvärde för marknadsavkastning 

	  
	  
𝐿! = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑖  𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡	  

3.7.4 Onormal avkastning 

Avkastning som skiljer sig från marknadens förväntade avkastning definieras som onormal 

avkastning (Lee och Lee 2006, s 3). Avkastning som understiger marknadens förväntade 

avkastning kallas underavkastning. I och med att denna undersökning ämnar undersöka om 

det är möjligt att erhålla överavkastning läggs fokus på avkastning som överträffar 
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marknadens förväntade avkastning. Den onormala avkastningen är beräknad för varje bolag 

och dag i eventfönstret där alfa och beta för respektive aktie är skattade i estimatperioden via 

marknadsmodellen.  

 

𝐴𝑅!" =   𝑅𝑖𝑡 −   𝛼𝑖 − 𝛽𝑖 ∙ 𝑅!"  
Formel 9: Beräkning av onormal avkastning. 

  

𝑅!" = 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑓ö𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒  "𝑖"  𝑓ö𝑟  𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡  𝑡   

𝛼! = 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑  𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘  𝑟𝑖𝑠𝑘  𝑓ö𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒  "𝑖"   

𝛽! = 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑  𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑘  𝑓ö𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒  "𝑖"   

𝑅!" = 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑓ö𝑟  𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛  𝑓ö𝑟  𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘  𝑡   

 

3.8 Statistisk metod 

3.8.1 Varians av onormal avkastning 

Variansen belyser förändring i onormal avkastning för respektive bolag under estimatperioden 

och används för att estimera variansen under eventperioden. I och med att variansen är okänd 

för populationen måste den skattas. Enligt MacKinlay (1997) är variansen av onormal 

avkastning för urvalet i estimatfönstret en lämplig skattning.  

 

𝜎!!! =
1

𝐿! − 2
(𝑅!" − 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖𝑅!")

!

!!

!!!!!!

 

Formel 10: Beräkning av skattad variansen för onormal avkastning för varje aktie under estimatperioden 

 

𝐿! = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑖  𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡 

 

(𝑅!" − 𝛼! − 𝛽!𝑅!")! = 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛  𝑎𝑣  𝑑𝑒𝑛  𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑎  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  𝑓ö𝑟  𝑒𝑛  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒  𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡  𝑇!  𝑡𝑖𝑙𝑙  𝑇!  
!!

!!!!

 

3.8.2 Genomsnittlig varians av onormal avkastning 

Den genomsnittliga variansen av onormal avkastning är den genomsnittliga variansen för 

urvalet dag för dag i eventperioden. Detta möjliggör beräkning om det föreligger onormal 

avkastning vid någon specifik tidpunkt i eventperioden.  

 

𝑣𝑎𝑟 𝐴𝑅! =
1
𝑁! 𝜎!!

!
!

!!!

 

Formel 11: Beräkning av genomsnittlig varians av onormal avkastning 
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𝑁 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡  𝑖  𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡 

 

𝜎!!
!

!

!!!

= 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛  𝑎𝑣  𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑓ö𝑟  𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒  𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑑  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 

3.8.3 Genomsnittlig kumulativ varians av onormal avkastning 

För att beräkna variansen över en längre tidsperiod summeras den genomsnittliga variansen 

av onormal avkastning för respektive dag och används för att studera utvecklingen av 

onormal avkastning över tid.  

 

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝐴𝑅 𝑡!, 𝑡! ) = 𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅!)
!!

!!!!

 

Formel 12: Beräkning av genomsnittlig kumulativ varians av onormal avkastning 

 

3.8.4 Kumulativ genomsnittlig onormal avkastning (CAAR) 

Summeras den genomsnittliga onormala avkastningen erhåller vi den kumulativa 

genomsnittliga onormala avkastningen. Detta för att beräkna om det föreligger onormal 

avkastning under eventperioden. Den procentuella förändringen av CAAR är det mått som 

kommer att illustreras i resultatet för annonsering och genomförande av aktiesplit.  

	  

𝐶𝐴𝐴𝑅 𝑡1, 𝑡2 = 𝐴𝑅𝑡

𝑡2

𝑠=𝑡1

 

Formel 13: Beräkning av Kumulativ genomsnittlig onormal avkastning 

 

𝐶𝐴𝐴𝑅 𝑡!, 𝑡! = 𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣  𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑙𝑖𝑔  𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  𝑡𝑖𝑑𝑖𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡  𝑡!  𝑜𝑐ℎ  𝑡!   

𝐴𝑅! = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔  𝑜𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟  𝑡𝑖𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡  𝑡 

3.8.5 Hypotestest 

I och med att undersökningen består av ett urval ur den totala populationen och vi har för 

avsikt att identifiera om det föreligger ett samband mellan överavkastning och annonsering/ 

genomförande av aktiesplit är det lämpligt att genomföra ett t-test och testa om medelvärdena 

signifikant skiljer sig åt (Løvås och Karlsson 2006). Då variansen är okänd i populationen 

används urvalets varians för att på så sätt ta reda på om avkastningen signifikant skiljer sig 

från det förväntade (Levine et al. 2010, s 311). Enligt Eliasson (2006) är det kutym att 

använda en signifikansnivå om 5 procent vilket innebär en risk om 5 procent att nollhypotesen 
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felaktigt förkastas. Vidare förkastas nollhypotesen om t-värdet är mindre än -1,96 och större 

än 1,96.  

 

𝜃! =
𝐶𝐴𝐴𝑅(𝑡!, 𝑡!)

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝐴𝑅 𝑡!, 𝑡! )
!
!
~𝑁(0,1) 

Formel 14: Beräkning av t-test  
 

Då t-testet är dubbelsidigt kan onormal avkastning resultera i både under- och överavkastning. 

I och med att vi ämnar undersöka eventuell överavkastning beaktas inte eventuell 

underavkastning i någon större utsträckning. Hypoteserna formuleras enligt nedan:  

 

𝐻! = 𝑂𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟  𝑒𝑗 

𝐻! = 𝑂𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑓ö𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟 

 

3.9 Metodkritik 
Annonseringen av aktiesplit sker, som tidigare nämnt, via ett pressmeddelande i form av en 

kallelse till årsstämma och innehåller i regel ytterligare information som möjligen kan 

påverka avkastningen. Informationen är dock i regel sedvanlig och återkommande och vi har 

inte funnit någon avvikande information varför vi förmodar att en plötslig annonsering om 

aktiesplit borde påverka avkastningen i större utsträckning. Vidare har Elfakhani och Lung 

(2003) genomfört en studie där de funnit att skillnaden i aktieavkastning varit marginell vid 

isolerad annonsering av aktiesplit och annonsering av aktiesplit som offentliggjorts i samband 

med annan information, varför vi valt att inkludera annonsering av aktiesplit som 

offentliggjorts i samband med ytterligare information.  

 

För att möjliggöra undersökning av potentiell signalering valde vi att studera förändringen i 

vinst per aktie till och med den fjärde publicerade kvartalsrapporten efter genomförd 

aktiesplit. Vi är medvetna om att det finns en risk att bolag som signalerar goda 

framtidsutsikter inte nödvändigtvis behöver uppvisa en tilltagen vinst per aktie inom ett år. Då 

vi ville undersöka så aktuella aktiesplittar som möjligt valde vi att undersöka vinst per aktie 

fyra kvartalsrapporter efter genomförd aktiesplit då en längre undersökningsperiod hade 

inneburit bortfall av de senare genomförda aktiesplittarna. Vidare är vi medvetna om att det är 

möjligt för bolag att signalera god information som inte behöver påverka bolagets vinst per 

aktie, men vinst per aktie är ett praktiskt mått som möjliggör jämförelse mellan bolag.   
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4. Resultat 
	  
Följande kapitel behandlar det empiriska resultatet. Inledningsvis presenteras den kumulativa 

genomsnittliga onormala avkastningen, CAAR vid annonsering respektive genomförande av 

aktiesplit följt av hypotesprövning. Avslutningsvis presenteras förändringen i handelsvolym 

och vinst per aktie.  

	  

4.1 Annonsering av aktiesplit 
	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 1: Kumulativ genomsnittlig onormal avkastning (CAAR) vid perioden för annonsering 
av aktiesplit, 𝑡!!" → 𝑡!" , där dag 0 avser annonseringsdagen 
 
 

CAAR TOT representerar samtliga bolag i urvalet och visar en negativ trend av CAAR från 

mätperiodens början till och med dag -3. Därefter tilltar CAAR fram till och med dag 6 för att 

sedan avta till och med mätperiodens slut.  

 

CAAR LARGE omfattar de största bolagen i undersökningen. Dessa uppvisar en negativ 

utveckling av CAAR från och med mätperiodens start till och med dag 0, dagen för 

annonsering. Under dag 0 och dag 1 tilltar avkastningen, om än marginellt.  Vid dag 2 ökar 

CAAR ytterligare, en trend som består perioden ut.  

 

CAAR MID, bolagen tillhörande Mid Cap, upplever till en början en negativ trend. Dagen 

innan annonsering av aktiesplit, dag -1, till och med dag 2 uppvisas en positiv trend för att 
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under dag 2 till och med dag 4 stagnera. Under dag 5 tilltar CAAR ytterligare, för att sedan 

påvisa en nedgång under mätperiodens slut.  

 

CAAR SMALL innefattar samtliga småbolag i urvalet och uppvisar inledningsvis, likt 

tidigare observationer, en negativ trend. Vid dag -2 till och med dag 1 tilltar CAAR för att 

sedan plana ut till och med dag 3. Efter en kort nedgång vid dag 3 ökar CAAR till och med 

dag 8, därefter sker en nedgång mot mätperiodens slut.  

 

Överavkastning kan, med en signifikansnivå om 5 procent, statistiskt säkerställas för bolagen 

tillhörande Small Cap för perioden vid annonsering, dag -1 till dag 1, vilket resulterar i att vi 

förkastar nollhypotesen och accepterar alternativhypotesen. Även om det sker en positiv 

utveckling av CAAR i samband med annonsering för övriga bolagsgrupper kan den inte 

statistiskt säkerställas och nollhypotesen accepteras sedermera. (Se tabell 1) 

 

 
 
 
 
 

Tabell 1: Resultat av t-test med en signifikansnivå om 5 procent fördelat på bolagsvärdegrupp och total 
överavkastning vid annonsering, eventperiod 𝑡!!" → 𝑡!" . Rödmarkerade värden avser signifikant 
överavkastning.  
 

4.2 Genomförande av aktiesplit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 2: Kumulativ genomsnittlig onormal avkastning (CAAR) vid perioden för genomförande 
av aktiesplit, 𝑡!!" → 𝑡!", där dag 0 avser dagen för genomförande.  

T-‐test	   Dag	  -‐10	  till	  -‐2	   Dag	  -‐1	  till	  1	   Dag	  2	  till	  10	   Dag	  -‐10	  till	  10	   Kritiskt	  värde	  
TOT	   -‐1,666	   1,281	   0,661	   -‐0,173	   -‐1,96	  och	  1,96	  
LARGE	  CAP	   -‐1,236	   -‐0,759	   1,698	   0,015	   -‐1,96	  och	  1,96	  
MID	  CAP	   -‐0,924	   1,028	   -‐0,750	   -‐0,708	   -‐1,96	  och	  1,96	  
SMALL	  CAP	   -‐0,638	   2,818	   -‐0,018	   0,542	   -‐1,96	  och	  1,96	  
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CAAR TOT inleder mätperioden med en negativ utveckling som pågår till och med dag -3. 

Från och med dag -3 till och med dag 1 sker en positiv utveckling för att sedan återigen 

uppvisa en negativ trend de resterade mätdagarna.  

 

CAAR LARGE uppvisar inledningsvis en negativ utveckling. Vid dag -1 ökar CAAR för att 

tillta ytterligare under genomförandedagen. Vid dag 1 fram till och med dag 6 minskar CAAR 

för att under resterade mätdagar stagnera.  

 
CAAR MID är till en början stabil, men marginellt negativ. Vid dagen för genomförande 

tilltar CAAR. Efter en ringa nedgång, efter genomförandedagen, tilltar CAAR till och med 

dag 4. Resterande mätdagar påvisar en negativ utveckling.  

 

CAAR SMALL uppvisar en tämligen volatil utveckling under mätperioden. Från och med 

dag – 3 till och med dag 1 sker en positiv utveckling av CAAR. Från och med dag 1 till och 

med slutet av mätperioden är trenden negativ.  

 
Gemensamt för bolagen tillhörande Small, Mid och Large Cap är den positiva trenden av 

CAAR i nära anslutning till genomförande av aktiesplit. Den positiva utvecklingen av CAAR 

går dock inte att statistiska säkerställa för någon enskild bolagsgrupp och vi accepterar 

därmed nollhypotesen. För alla bolag sammantaget, CAAR TOT, kan vi däremot med en 

signifikansnivå om 5 procent statistiskt säkerställa en överavkastning vid perioden dag -1 till 

dag 1 och vi förkastar således nollhypotesen och accepterar alternativhypotesen. Efter 

genomförd split, dag 2 till dag 10, och för hela mätperioden, dag -10 till dag 10, kan vi med 

en signifikansnivå om 5 procent statistiskt säkerställa en underavkastning för det totala antalet 

bolag, Large Cap och Small Cap. (Se tabell 2) 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2: Resultat av t-test med en signifikansnivå om 5 procent fördelat på bolagsvärdegrupp och total 
överavkastning vid genomförande, eventperiod 𝑡!!" → 𝑡!" . Rödmarkerade värden avser signifikant 
överavkastning och blåmarkerade värden avser signifikant underavkastning.   
 

T-‐test	   Dag	  -‐10	  till	  -‐2	   Dag	  -‐1	  till	  1	   Dag	  2	  till	  10	   Dag	  -‐10	  till	  10	   Kritiskt	  värde	  
TOT	   -‐1,187	   2,133	   -‐4,142	   -‐2,682	   -‐1,96	  till	  1,96	  
LARGE	  CAP	   -‐1,642	   0,999	   -‐2,261	   -‐2,178	   -‐1,96	  till	  1,96	  
MID	  CAP	   -‐0,183	   1,567	   -‐1,333	   -‐0,400	   -‐1,96	  till	  1,96	  
SMALL	  CAP	   -‐0,791	   1,329	   -‐5,467	   -‐3,594	   -‐1,96	  till	  1,96	  
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4.3 Förändring i handelsvolym 
Skillnaden i handelsvolym 10 dagar innan genomförd aktiesplit kontra 10 dagar efter 

genomförd aktiesplit är påtaglig och skiljer sig beroende på bolagsvärde. Av de 51 undersöka 

bolagen är det endast fyra bolag som uppvisar en minskad handelsvolym. Den genomsnittliga 

förändringen i handelsvolym fördelat på börsvärde är:  

 

• Large Cap: 234 % 

• Mid Cap: 375 % 

• Small Cap: 337 % 

 

Sammantaget påvisas en genomsnittlig, positiv utveckling, av handelsvolymen om 239 %. (Se 

bilaga 2) 

4.4 Förändring i vinst per aktie 
Förändringen av den första kvartalsrapportens, efter genomförd aktiesplit, redovisade vinst 

per aktie i förhållande till den fjärde kvartalsrapportens, efter genomförd aktiesplit, 

redovisade vinst per aktie är:  

 

• Large Cap: - 1 % 

• Mid Cap: 5 % 

• Small Cap: - 21 % 

 

Alla bolag sammantaget uppvisar en negativ utveckling i vinst per aktie om – 2 %. (Se bilaga 

3) 
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5. Analys 
	  
I detta kapitel analyseras det empiriska resultatet med hjälp av avsedda teorier och tidigare 

forskning. Inledningsvis diskuteras den svenska marknadens effektivitet. Därefter analyseras 

erhållet resultat från annonsering och genomförande av aktiesplit.  

 
Priser på värdepapper antas, på en effektiv marknad, inkorporera all tillgänglig information 

som finns att tillgå på marknaden och det är sålunda inte möjligt för en investerare att erhålla 

överavkastning utan att exponera sig för större risk (Fama 1970).  

 

Elfakhani och Lung (2003), Lakonishok och Lev (1987), Maloney och Mulherin (1992) och 

Asquith et al. (1989), har emellertid visat att överavkastning skett i samband med annonsering 

så väl som vid genomförande av aktiesplit. Resultatet av vår undersökning ligger delvis i linje 

med tidigare forskning då vi med en signifikansnivå om 5 procent statistiskt kunnat visa att 

överavkastning skett för Small Cap-bolagen en kortare period vid annonsering av aktiesplit 

och för alla bolag sammantaget, CAAR TOT, en kortare period vid genomförande av 

aktiesplit. Utifrån antagandet att information är lättillgängligt till låga transaktionskostnader 

och att investerare agerar rationellt skulle den svenska marknaden, enligt denna undersökning, 

betraktas vara svagt effektiv i och med att allmän information, annonsering och 

genomförande av aktiesplit, genererat överavkastning (Fama 1970). 

 

Likt Maloney och Mulherin (1992) och Asquith et al. (1989) finner vi tendenser till en positiv 

reaktion, med avseende på aktieavkastning, i nära anslutning till annonsering av aktiesplit. 

Asquith et al. (1989), Brennan och Hughes (1991), Grinblatt et al. (1984), Lakonishok och 

Lev (1987) och Elfakhani och Lung (2003) härleder den positiva reaktionen vid annonsering 

av aktiesplit till att bolaget, via aktiesplit, signalerar positiv information gällande bolagets 

framtid och att aktieavkastningen därefter tilltar. 

 

Resultatet i undersökningen visar emellertid att vinst per aktie uppvisar en negativ utveckling 

sett till den första publicerade kvartalsrapporten efter genomförd aktiesplit i förhållande till 

den fjärde publicerade kvartalsrapporten för Large Cap, Small Cap och alla bolag 

sammantaget. Vinst per aktie ger sedermera ingen förklaring till Small Cap-bolagens 

överavkastning eller de positiva tendenser, med avseende på avkastning, som Large Cap och 

alla bolag sammantaget uppvisar i nära anslutning till annonseringen av aktiesplit. Vi vill inte 

per automatik avfärda signaleringshypotesen som potentiell förklaring till varför avkastningen 
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tilltar då en positiv utveckling i vinst per aktie kan förekomma längre fram i tiden. Vidare kan 

även bolag välja att signalera information som uppfattas positiv, men påverkar vinst per aktie 

negativt, exempelvis beslut om högre utdelning. I likhet med Muscarella och Vetsuypens 

(1996), är det även möjligt att det föreligger en felaktig signalerings-respons om motivet med 

aktiespliten, för bolag i undersökningen, är att öka handelsvolymen, men att investerare tolkar 

aktiespliten som att bolaget signalerar goda framtidsutsikter. Till skillnad från ovan nämnda 

bolagsgrupper uppvisar Mid Cap-bolagen en positiv utveckling av vinst per aktie och den 

positiva tendensen i avkastning vid annonsering av aktiesplit kan potentiellt vara en effekt av 

signalering.  

 

Reinganum (1997) och Bodie et al. (2013, s 248) har visat att det existerar en småbolagseffekt 

där småbolag ofta är mer volatila, men tenderar att överträffa storbolag. Vi erhåller liknande 

resultat där Small Cap-bolagen är mer volatila under mätperioden. Resultatet visar även, med 

en signifikansnivå om 5 procent, överavkastning vid annonsering av aktiesplit, dag -1 till dag 

1, och överträffar således marknaden i större utsträckning än bolagen tillhörande Large Cap. 

Detta kan bero på att risk, avkastning och tillväxtmöjligheter i regel är större för småbolag, 

vilket resulterar i en tilltagen reaktion när annonsering av aktiesplit offentliggörs (Reinganum 

1997).  

 

Den accepterade alternativhypotesen för alla bolag sammantaget och de positiva tendenserna 

för varje enskild bolagsgrupp vid perioden för genomförande kan enligt Baker och Powell 

(1993) förklaras av ett ökat antal utstående aktier till en ökad omsättningsbarhet, då priset per 

aktie minskar och blir tillgänglig för en bredare marknad. Vidare menar Griffin (2010) och 

Baker och Gallagher (1980) att ett billigare pris per aktie ger upphov till en psykologisk effekt 

där mindre bemedlade investerare föredrar fler än färre aktier även om investerat kapital 

förblir oförändrat. Enligt Demsetz (1968) bidrar det ökade antalet aktier en ägare erhåller efter 

en aktiesplit till att dito har utökade säljmöjligheter där det billigare aktiepriset attraherar fler 

investerare och kan öka trycket på både sälj- och köpsidan. Med anledning av att det inte 

föreligger någon annan kurspåverkande händelse i anslutning till genomförandedagen bör den 

observerade överavkastningen och de positiva tendenserna vara en effekt av det billigare 

priset per aktie som i sin tur ökar handelsvolymen och bidrar till en tilltagen avkastning. Den 

positiva förändringen i handelsvolym för respektive bolagsgrupp visar att Mid Cap-bolagen 

upplever den största förändringen följt av Small Cap och Large Cap. Detta är en potentiell 

förklaring till varför den positiva förändringen i avkastning, för de olika bolagsgrupperna, vid 

genomförande av aktiesplit resulterar i samma ordningsföljd: Mid, Small och Large Cap. 
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Enligt Copeland (1979) är det mängden information som påverkar aktieavkastningen och inte 

handelsvolymen. Resultatet indikerar emellertid att, likt Griffin (2010), Baker och Powell 

(1993), Baker och Gallagher (1980) och Demsetz (1968), ett nedjusterat pris påverkar 

handelsvolym och avkastning positivt i samband med genomförande av aktiesplit. Den 

avtagande avkastningen efter genomförandet av aktiesplit skulle dock, likt Copeland (1979), 

kunna förklaras av att det de facto inte tillkommer någon ny information vid genomförandet 

och att den kosmetiska effekten avtar och marknaden rättar sig efter aktiens rättmätiga värde.  

 

Likt annonseringsperioden, går det även vid genomförandet av aktiesplit att urskilja tendenser 

av en småbolagseffekt. Large Cap-bolagen uppvisar ett stabilare mönster medan Mid- och 

Small Cap-bolagen påvisar ett mer volatilt mönster, men även en mer tilltagen avkastning vid 

genomförandet, karaktäristika av en småbolagseffekt (Bodie et al. 2013, s 248; Reinganum 

1997).  
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6. Slutsats 
 

Denna studie undersöker huruvida och varför det förekommer överavkastning vid 

annonsering och genomförande av aktiesplit för 51 bolag noterade på Stockholmsbörsen 

mellan åren 2004-2014. Genomförd eventstudie visar på positiva tendenser till 

överavkastning i direkt anslutning till annonsering och genomförande av aktiesplit, men 

kunde endast statistiskt stödas för Small Cap vid annonsering och för alla bolag sammantaget 

vid genomförande av aktiesplit.  

 

Vi har funnit indikationer för att en möjlig småbolagseffekt och en kraftig tilltagen 

handelsvolym vid genomförandedagen kan förklara förekomsten av överavkastning. 

Utvecklingen av vinst per aktie gav inte stöd för att överavkastning förekommer på grund av 

signalering från bolaget då denna uppvisar en negativ utveckling. Vi är dock försiktiga med 

att inte avfärda signaleringshypotesen som en potentiell förklaring till varför överavkastning 

förekommer då bolagens prognoser angående goda framtidsutsikter kan ligga längre fram i 

tiden och avse annat än vinst per aktie.  

 

Vi finner det intressant att överavkastning observerats för alla bolag sammantaget vid 

genomförande av aktiesplit i och med att ingen ny information tillkommer, utan endast ett 

nedjusterat pris per aktie. Det indikerar att marknadens intressenter attraheras av billigare pris 

trots att bolaget i grunden är oförändrat. En aktiesplit är således inte, enligt denna 

undersökning, uteslutande en kosmetisk åtgärd utan ett förfarande som kan vara av intresse 

för marknadens intressenter då överavkastning observerats vid såväl annonsering som 

genomförande av aktiesplit.  

6.1 Undersökningens trovärdighet 

Vi anser att undersökningens resultat, vad gäller genomförandet av aktiesplit, bör betraktas 

trovärdigt och representativt för den undersökta perioden, 2004-2014. Resultatet bör dock inte 

ses utifrån ett allmängiltigt perspektiv på grund av den snäva tidsramen och det begränsade 

antalet observationer. Istället bör framtida studier, som önskar erhålla ett allmängiltigt 

resultat, utvidga tidsramen för att möjliggöra undersökning av fler observationer under olika 

tidsperioder. Vad gäller resultatet vid annonsering av aktiesplit bör det betraktas med 

försiktighet då annonsering av aktiesplit sammanfaller med ytterligare information (Se kapitel 

3.8 Metodkritik) 
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6.2 Vidare forskning 
Aktier är en populär sparform och aktiesplittar är ett återkommande förfarande varför vi 

finner undersökningen relevant och uppmuntrar till vidare forskning på området. Med 

anledning av att vi undersökte överavkastning i samband med annonsering och genomförande 

av aktiesplit tog vi inte hänsyn till den statistiskt uppvisade underavkastningen vid 

genomförandet av aktiesplit, varför det skulle vara intressant att genomföra en jämförande 

studie och undersöka om andra, liknande marknader, upplever en likartad utveckling. 	  

 

För vidare studier inom området aktiesplittar och överavkastning föreslås även ett större 

urval, förslagsvis de nordiska länderna sammantaget, då Stockholmsbörsen är relativt liten 

och antalet genomförda aktiesplittar är begränsad. I och med att vi endast åskådliggjort de 

kortsiktiga och omedelbara effekterna av en aktiesplit skulle det vara intressant att undersöka 

de långsiktiga effekterna. Vidare vore det, likt Baker och Powell (1993), intressant att addera 

en kvalitativ ansats och undersöka de faktiska motiven till varför bolag beslutar om aktiesplit 

för att mer ackurat kunna härleda eventuell överavkastning. 
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Bilaga 1 – Inkluderade bolag  

  

 
Bolag Börsvärde Splitfaktor Datum för annonsering av split Splitdatum 

1 Alfa Laval Large Cap 4:1 2008-04-22 2008-06-05 
2 Elekta Large Cap 4:1 2012-08-06 2012-09-14 
3 H&M B Large Cap 2:1 2010-04-29 2010-06-01 
4 Hexagon B Large Cap 3:1 2007-05-02 2007-06-11 
5 Industrivärden C Large Cap 2:1 2007-02-19 2007-04-25 
6 Latour B Large Cap 3:1 2007-05-09 2007-06-01 
7 Lundin Mining Large Cap 3:1 2007-01-22 2007-02-01 
8 Meda A Large Cap 2:1 2007-05-03 2007-05-28 
9 Nobia AB Large Cap 3:1 2007-03-30 2007-04-25 

10 Peab B Large Cap 2:1 2007-05-16 2007-09-25 
11 Ratos B Large Cap 2:1 2011-04-06 2011-05-04 
12 SCA B Large Cap 3:1 2007-03-29 2007-05-07 
13 Wallenstam Large Cap 3:1 2011-04-27 2011-05-23 
14 Kungsleden Large Cap 3:1 2006-04-06 2006-05-09 
15 Elekta Large Cap 3:1 2005-09-21 2005-10-17 
16 Castellum Large Cap 4:1 2006-03-23 2006-04-25 
17 JM AB Large Cap 4:1 2006-06-12 2006-06-26 
18 Sandvik Large Cap 5:1 2006-05-02 2006-06-08 
19 SSAB Large Cap 3:1 2006-04-21 2006-06-26 
20 Addtech Mid Cap 3:1 2013-11-19 2013-12-10 
21 Arcam Mid Cap 4:1 2013-12-06 2014-01-21 
22 Beijer Alma Mid Cap 3:1 2006-03-22 2006-04-26 
23 Clas Ohlson Mid Cap 2:1 2004-09-13 2004-10-05 
24 Corem Property Group AB Mid Cap 2:1 2011-05-02 2011-06-14 
25 Gunnebo Mid Cap 2:1 2004-03-29 2004-05-06 
26 HEBA Mid Cap 3:1 2008-05-06 2008-05-28 
27 Mekonomen Mid Cap 2:1 2005-05-11 2005-06-02 
28 New Wave Mid Cap 2:1 2005-05-12 2005-08-08 
29 New Wave Mid Cap 2:1 2004-05-17 2004-07-28 
30 Skistar Mid Cap 2:1 . 2005-12-12 2005-12-20 
31 Skistar Mid Cap 2:1 2004-04-20 2004-04-29 
32 Wallenstam Mid Cap 5:1 2005-02-22 2005-05-06 
33 ÅF AB B Mid Cap 2:1 2010-05-05 2010-05-31 
34 ÅF AB B Mid Cap 2:1 2006-04-27 2006-05-02 
35 Öresund Mid Cap 2:1 2006-03-30 2006-04-13 
36 Björn Borg AB Mid Cap 4:1 2007-04-19 2007-04-27 
37 Öresund Mid Cap 3:1 2004-03-30 2004-04-16 
38 PA Resources Mid Cap 2:1 2005-05-11 2005-05-30 
39 Swedol Mid Cap 2:1 2011-05-18 2011-06-09 
40 BTS Group AB B Small Cap 3:1 2006-04-07 2006-05-08 
41 Havsfrun Investment B Small Cap 10:1 2006-06-16 2006-08-11 
42 Malmbergs Elektriska B Small Cap 2:1 2007-04-19 2007-06-12 
43 RaySearch Labaratories AB Small Cap 3:1 2008-05-22 2008-06-25 
44 Reijlers AB B Small Cap 5:1 2006-04-27 2006-05-23 
45 Retail and Brands AB Small Cap 2:1 2006-01-25 2006-03-01 
46 Svedbergs B Small Cap 4:1 2006-04-24 2006-05-08 
47 Traction B Small Cap 3:1 2006-05-03 2006-06-28 
48 Uniflex AB Small Cap 5:1 2011-04-18 2011-05-19 
49 Westergyllen B/Elos Small Cap 2:1 2005-05-03 2005-05-20 
50 VBG Group Small Cap 4:1 2006-05-11 2006-06-05 
51 Beijer Electronics AB Small Cap 3:1 2011-04-27 2011-06-27 
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Bilaga 2 – Förändring i handelsvolym 
	  

Large cap 

Genomsnittlig 
handelsvolym 10 
dagar innan 
aktiesplit 

Genomsnittliḡ 
handelsvolym 
10 dagar efter 
aktiesplit 

Absolut 
förändring 

Relativ 
förändring 

Alfa Laval 592,67 2900,48 2307,81 389% 
Castellum 113,39 473,1 359,71 317% 
Elekta 550,12 2095,9 1545,78 281% 
Elekta 153,43 685,9 532,47 347% 
H&M B 1897,62 3777,7 1880,08 99% 
Hexagon B 191,45 431,21 239,76 125% 
Industrivärden C 75,17 121,87 46,7 62% 
JM AB 91,26 225,72 134,46 147% 
Kungsleden 247,44 749,57 502,13 203% 
Latour B 4,55 32,62 28,07 617% 
Lundin Mining 568,05 1352,63 784,58 138% 
Meda A 242,55 780,41 537,86 222% 
Nobia AB 159,36 518,05 358,69 225% 
Peab B 210,98 557,42 346,44 164% 
Ratos B 139,13 432,92 293,79 211% 
Sandvik  2497,45 13823,47 11326,02 454% 
SCA B 1884,25 3237,87 1353,62 72% 
SSAB 146,9 420,16 273,26 186% 
Wallenstam 31,39 122,34 90,95 290% 
Total Large cap 9797,16 32739,34 22942,18 234% 

Mid cap         
Addtech 8,36 141,51 133,15 1593% 
Arcam 31,98 194,92 162,94 510% 
Beijer Alma 4,71 12,45 7,74 164% 
Björn Borg AB 29,92 380,79 350,87 1173% 
Clas Ohlson 30,05 47,17 17,12 57% 
Corem Property Group AB 1,06 68,16 67,1 6330% 
Gunnebo 35,73 29,98 -5,75 -16% 
HEBA 31,7 2,06 -29,64 -94% 
Mekonomen 20,03 17,98 -2,05 -10% 
New Wave 18,07 48,93 30,86 171% 
New Wave 2,01 11,5 9,49 472% 
PA Resources 49,57 242,18 192,61 389% 
Skistar 16,25 63,43 47,18 290% 
Skistar 10,46 32,49 22,03 211% 
Swedol 15,3 168,45 153,15 1001% 
Wallenstam 18,04 106,47 88,43 490% 
ÅF AB B 25,18 61,49 36,31 144% 
ÅF AB B 7,12 43,97 36,85 518% 
Öresund 7,47 50,9 43,43 581% 
Öresund 2,29 9,34 7,05 308% 
Total Mid cap 365,3 1734,17 1368,87 375% 

Small cap         
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Beijer Electronics AB B 3,35 4,11 0,76 23% 
BTS Group AB B 5,84 17,71 11,87 203% 
Havsfrun Investment B 0,13 2,48 2,35 1808% 
Malmberg Elektriska B 2,17 3,12 0,95 44% 
RaySearch Labaratories AB 11,41 42,76 31,35 275% 
Reijlers AB 2,21 4,41 2,2 100% 
Retail and Brands AB 30,72 176,77 146,05 475% 
Svedbergs B 2,29 19,58 17,29 755% 
Traction B 3,3 1,49 -1,81 -55% 
Uniflex AB 5,27 42,42 37,15 705% 
VBG Group 6,57 14,22 7,65 116% 
Westergyllen/Elos 2,76 3,05 0,29 11% 
Total Small cap 6,335 27,67666667 21,34166667 337% 
          
          
Total Large, Mid och Small Cap 10168,795 34501,18667 24332,39167 239% 
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Bilaga 3 – Förändring i vinst per aktie 
	  

Large cap 
Vinst per 
aktie: Q1 

Vinst per 
aktie: Q4 

Relativ 
förändring 

Alfa Laval 7,12 7,12 0% 
Castellum 7,89 10,21 29% 
Elekta 3,16 3,52 11% 
Elekta 0,64 0,64 0% 
H&M B 9,9 9,9 0% 
Hexagon B 4,18 5,67 36% 
Industrivärden C 5,58 5,58 0% 
JM AB 8,68 15,64 80% 
Kungsleden 13,05 13,05 0% 
Latour B 8,54 8,54 0% 
Lundin Mining 2,03 7,53 271% 
Meda A 3,35 3,35 0% 
Nobia AB 4,93 4,93 0% 
Peab B 4,12 4,92 19% 
Ratos B 7,09 7,09 0% 
Sandvik  4,83 6,3 30% 
SCA B 120 99,5 -17% 
SSAB 10,82 14,77 37% 
Wallenstam 9 4,3 -52% 
Total Large cap 234,91 232,56 -1% 
Mid cap       
Addtech 1,76 5,45 210% 
Arcam 1,42 2,75 94% 
Beijer Alma 5,29 5,29 0% 
Björn Borg AB 1,9 1,9 0% 
Clas Ohlson 3,53 3,53 0% 
Corem Property Group AB 5,58 0 -100% 
Gunnebo 3,78 3,78 0% 
HEBA 6,25 0 -100% 
Mekonomen 2,76 3,61 31% 
New Wave 2,46 3,22 31% 
New Wave 2,24 2,46 10% 
PA Resources 51,54 51,11 -1% 
Skistar 3,16 8,13 157% 
Skistar 8,83 8,83 0% 
Swedol 1,57 1,68 7% 
Wallenstam 2,07 2,07 0% 
ÅF AB B 3,96 10,51 165% 
ÅF AB B 3,99 3,99 0% 
Öresund 20,36 20,36 0% 
Öresund 5,25 5,25 0% 
Total Mid cap 137,7 143,92 5% 

Small cap       
Beijer Electronics AB B 4,68 5,11 9% 
BTS Group AB B 2,04 2,04 0% 
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Havsfrun Investment B 4,44 4,72 6% 
Malmberg Elektriska B 4,94 5,12 4% 
RaySearch Labaratories AB 0,58 0,53 -9% 
Reijlers AB 2,08 3,37 62% 
Retail and Brands AB 15,66 5,61 -64% 
Svedbergs B 3,19 3,19 0% 
Traction B 18,48 10,6 -43% 
Uniflex AB 3,07 2,81 -8% 
VBG Group 5,37 8,95 67% 
Westergyllen/Elos 3,27 1,32 -60% 
Total Small Cap 67,8 53,37 -21% 
        
        
Total Large, Mid och Small Cap 440,41 429,85 -2% 
	  


