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Sammanfattning  
 

Med historian om bonusskandaler i bakhuvudet och den debatt ämnet bidragit till valde 

författarna att genomföra denna studie är syftet varit att undersöka den svenska 

aktiemarknadens reaktion på förslag till aktierelaterade incitamentsprogram, via förslagens 

kortsiktiga kurspåverkan. Dessa program innebär att förmånstagaren får ersättning baserad på 

villkorsstyrd prestation, dvs. rörlig ersättning eller bonus i vissa avseenden, i form av aktier. 

Studiens resultat pekar på att marknadens reaktion/kortsiktig kurspåverkan inte är statistisk 

signifikant för fenomenet, men att trender påvisats vid indelning efter företagsstorlek och typ 

av incitamentsprogram. Att utfallet blivit så tror författarna beror på att signalen tolkas olika 

av investerare beroende på om företaget är litet eller stort, dvs. marknadens tro på 

programmen skiljer sig. Generellt utifrån uppsatsens resultat kan det sägas svenska 

marknaden reagerar med försiktighet på förslagen till aktierelaterade incitamentsprogram och 

att onormal kurspåverkan troligtvis är vanligare i samband med andra händelser.  
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Abstract  

 
With history regarding bonus scandals close at mind and the debate the subject has caused, 

the authors of this thesis chose to execute this study with the purpose of investigating the 

Swedish stock exchange market’s reaction to companies’ suggestions of stock related 

incentive programs in terms of short term share price fluctuation. The purpose and meaning of 

incentive programs is to reward the recipient with stock, based on one’s performance related 

to fixed terms, goals and conditions. The result of the study points to no statistical significant 

market reaction to incentive program suggestions, but shows trends when suggestions are 

divided into groups based on common variables such as company size and type of program 

the suggestion concerns. According to the authors, the study’s outcome might be due to 

differences in signal interpretation by investors depending on whether the company the 

suggestion originates from is small or large. Based on the result of this thesis’ study it can 

generally be said that the Swedish stock exchange market reacts with caution to suggestions 

of stock related incentive programs and that abnormal share price fluctuations are probably 

more common in relation to other events.  
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Begreppsförklaring 

  
Aktierelaterat incitamentsprogram ! Ett slags bonussystem där belöningen består av 

antingen optioner, konvertibler, syntetiska optioner eller syntetiska aktier.1  

 

Option !  Ger innehavaren rätt att sälja eller köpa till ett förutbestämd pris vid en given 

tidsperiod. Innehavaren har dock ingen skyldighet att sälja eller köpa under denna period.2 

 

Teckningsoption ! Innehavaren har rätt att köp nyemitterade aktier till ett förutbestämt pris 

vid ett senare tidsbestämt tillfälle.3    

 

Personaloption !  Innehavaren har rätt under vissa förutsättningar vid en senare tidpunkt 

köpa aktier till ett förutbestämt pris. Innehavaren måste vara anställd under en viss period för 

att kunna ta del av personaloptionsprogrammet.4  

 

Köpoption !  Innehavaren har rätt att köpa aktier av aktieägarna vid en senare förutbestämd 

tidpunkt och till ett förutbestämt pris. Vid införandet av ett köpoptionsprogram påverkas inte 

antalet aktier eller antalet röster vid stämma.5       

 

Konvertibler !  Ett räntebärande skuldebrev som ger innehavaren rätt att inlösa skuldebrevet 

mot nyemitterade aktier vid en senare tidpunkt till en förutbestämd aktiekurs.6 

 

Syntetiska aktier/optioner !  Samma förutsättningar som ovan fast innehavaren belönas ej 

med rätten till faktiska aktier/optioner, utan ges den monetära avkastning en riktig 

aktie/option motsvarande hade genererat.7 

 

Abnormal avkastning !  Onormal avkastning
                                                
1 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, PwC, (2010), Rapport om Incitamentsprogram, ”Aktierelaterade 
Incitamentsprogram i Noterade Bolag”, beställningsbar på Internet, 2011-03-14 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Ibid 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det ämne som uppsatsen behandlar. Detta leder till 

uppsatsens problemdiskussion och problemformulering som mynnar ut i syfte, avgränsningar 

och disposition över uppsatsens struktur.    

 

1.1 Bakgrund 
Hur lyckas ett företag attrahera ny personal, behålla befintlig samt motivera dessa till att 

jobba för företagets bästa? Kan engagemang säkras genom olika ersättningsmodeller? Hur 

konvergeras anställdas och aktieägares företagsspecifika intressen? Frågor som dessa kan 

tänkas vara orsaken till att aktierelaterade incitamentsprogram existerar. Ett 

incitamentsprogram, är som ordet antyder, en ersättningsmodell som syftar till att belöningen, 

utöver vanlig lön, motsvarar en viss prestation. Syftet med incitamentsprogram är att motivera 

till högre engagemang då förmånstagaren endast belönas då incitamentsprogrammets mål 

uppfylls.  

   

Redan på 1960-talet blev det konstaterat att många amerikanska bolag hade någon form av 

incitamentsprogram riktat till företagsledningen.8  I en undersökning från 1980-talet framkom 

det att närmre 30 % av företagsledningen hade en bonusrelaterad ersättning och på 1990-talet 

hade denna siffra ökad till 70 %.9 

 

Konvertibla skuldebrev blev starten på den svenska incitamentprogramhistorien i början på 

1980-talet.10 Incitamentsprogrammens topp nåddes i Sverige under 2001 då det 

kommunicerades 150 nya förslag till incitamentsprogram. It-bubblan sprack i början på 2000-

talet och incitamentsprogrammens popularitet nådde sin bottennivå under 2004 och då med 

nära noll nya kommunicerade förslag till incitamentsprogram.11   

 

                                                
8 Murphy. K. J. (1999) “Handbook of labor economics, vol III B”, Executive compensation. In O. Ashenfelter & 
D. Card (Eds.), New York: Elsevier Science, pp 2485-2563.  
9 Hall. B.J. & Liebman, J. B, (1998) “Are CEOs really paid like bureaucrats?” The Quarterly Journal of 
Economics, 3, pp 653-691. 
10 Jäghult, B, (2005) ”Morötter – en bok om bonus, beröm och andra belöningar”. Stockholm: UtvecklingsPlan. 
11 Artikel om bonusar: http://www.privataaffarer.se/nyheter/200601/dags-igen-for-bonusar-i-naringslivet 2011-
03-14  
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Incitamentsprogram har varit orsaken till många bonusskandaler det senaste decenniet och det 

finns flera exempel:12 

" Skandiaskandalen där ett fåtal chefer fick bonusutbetalningar på närmre 2 miljarder 

kronor utan ägarnas kännedom. 

" SAS delade ut omkring 20 miljoner kronor till sina chefer under 2000, själv om 

förtaget presenterande ett dåligt resultat.  

" I ABB blev två av deras chefer dömda att betala tillbaka delar av deras 

bonusutbetalningar/pensionsutbetalning på två miljarder kronor sammanräknat. 

 

 

För att återskaffa förtroende till svenska börsbolag skapades en svensk kod för bolagstyrning 

under 2005. Denna kod är ett komplement till aktiebolagslagen (ABL), och andra offentliga 

regler där syftet med koden är att skapa ökat förtroende för börsbolagen hos allmänheten och 

den svenska samt internationella kapitalmarknaden. Genom att ange en högre minimistandard 

än vad som anses vara god bolagstyrning enligt aktiebolagslagen och andra offentliga regler 

ska detta kunna uppnås. På så sätt ska den svenska koden för bolagstyrning öka 

förutsättningarna för bättre kapitalförsörjning till det svenska näringslivet.13 

 

1.2 Problem 

1.2.1 Problemdiskussion 

Det finns många olika typer av incitamentsprogram. Aktierelaterade incitamentsprogram kan 

t.ex. vara konstruerade på så sett att förmånstagaren i framtiden får ersättning/bonus beroende 

på hur företagets aktiekurs har utvecklats. Ett aktierelaterat incitamentsprogram kan bestå av 

aktier, konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner, köpoptioner, syntetiska aktier och 

syntetiska optioner. Dessa typer av bonusprogram kan rikta sig till VD, företagsledning, 

företagets nyckelpersoner eller samtliga anställda i företaget.14  

 

Beroende på incitamentsprogrammens utformning finns det för- och nackdelar. Som i sin 

artikel diskuterar Bång och Waldenström (2009), att en effekt av att en del av VD:ns lön 

                                                
12 Artikel om bonusar: http://www.privataaffarer.se/nyheter/200601/dags-igen-for-bonusar-i-naringslivet 2011-
03-14 
13 Koden för svensk bolagsstyrning: http://www.bolagsstyrning.se/koden/syfte 2011-03-15 
14 Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, PwC,  (2010), Rapport om Incitamentsprogram, ”Aktierelaterade 
Incitamentsprogram i Noterade Bolag”, beställningsbar på Internet, 2011-03-14.  
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består av rörlig ersättning kan vara att han/hon agerar i företagets bästa. En annan aspekt som 

påpekas i denna artikel är att man kan använda incitamentsprogram till att knyta till sig eller 

behålla kompetent personal. Att kunna behålla kompetent personal i företaget är viktigt för 

företagets långsiktiga utveckling och framgång.15  

 

Aktierelaterade incitamentsprogram riktade till alla anställda har sina fördelar när de får 

ersättning som är beroende av aktiekursens utveckling enligt en artikel av Kanter. Detta ska 

enligt artikeln leda till ökad motivation och ökad effektivitet.16  

 

Aktierelaterade incitamentsprogram har varit och är fortfarande ett kontroversiellt 

diskussionsämne. Ett illa konstruerat incitamentsprogram kan ge höga kompensationer till 

personer som egentligen inte bidragit med tillräcklig motprestation. Enligt Bång och 

Waldenström, bör yttre faktorer så som valutasvägningar och konjunktursvängningar 

ignoreras i utformningen av programmen samt att de inte ska baseras på bokföringsmått då 

dessa kan vara enkla att manipulera.17   

 

Trots att det har varit mycket negativ publicitet kring aktierelaterade incitamentsprogram det 

senaste decenniet samtidigt som forskningen inte har kommit fram till ett entydigt svar vad 

gäller olika typer av incitamentsprograms påverkan på företagsvärdet, så har en klar ökning i 

antal nya incitamentsprogram sen mitten av 2000-talet uppfattats.   

 

Ur ett investerarperspektiv är det intressant att undersöka om kommuniceringar av förslag till 

aktierelaterade incitamentsprogram i företag noterade NASDAQ OMX Stockholm har någon 

större kortsiktig aktiekurspåverkan. Associerar marknaden ett sådant förslag med en potentiell 

bonusskandal eller som ett ”statement” till att företaget satsar och/eller har ljusa 

framtidsprognoser?  

 

1.2.2 Problemformulering  

Hur reagerar marknaden kortsiktigt på företags kommunicering av förslag till aktierelaterade 

incitamentsprogram, dvs. genereras abnormal avkastning pga. denna händelse?  

 
                                                
15 Bång. J, & Waldenström. D, (2009) ”Rörlig ersättning till vd- vad säger forskningen?”, nr 5 årgång 37, p 47. 
16 Kanter. M. R. (1987) ”The attack on pay” Harvard Business review, vol 65 Issue 2, pp 60-67. 
17 Bång. J. & Waldenström. D, (2009) ”Rörlig ersättning till vd- vad säger forskningen?”, nr 5 årgång 37, p 52.  
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Skiljer sig reaktionsmönstret beroende på faktorer så som företagets storlek/Cap-notering och 

typ av incitamentsprogram från marknaden som helhet.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga den kortsiktiga kursutvecklingen vid 

kommuniceringen av förslag till aktierelaterade incitamentsprogram och därtill undersöka om 

förslagen generar abnormal avkastning.  

 

Delsyftet är att urskilja marknadens eventuella reaktionsmönster i avseende på undersökta 

företags storlek/Cap-notering samt om det skiljer sig mellan olika typer av 

incitamentsprograms eventuella kortsiktiga aktiekurspåverkan.  

 

1.4 Avgränsning  
Omfattningen denna studie gäller endast företag som är noterad på NASDAQ OMX 

Stockholm. Företagen som är med i studien är noterad på Small-, Mid- och Large-Cap. 

Kriterierna för undersökta företag är att de måste ha publicerat en kallelse till 

bolagstämma/årsstämma som innehåller ett förslag till aktierelaterade incitamentsprogram 

under perioden 2008-01-01 – 2011-03-31.  
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1.5 Disposition 
Nedan presenteras översiktligt uppsatsens fortsatta disposition med respektive kapitels 

innehåll kortfattat: 

 
Figur 1: Uppsatsens disposition 

 
 

 

Metod 
•  I detta kapitel redogörs vetenskaplig ansats, undersökningsmetod, 

urvalsprocess och metodkritik.    

Teori 

•  I detta kapitel presenteras teorier som behandlar uppsatsens 
undersökningsområde. Även tidigare forskning om som behandlar 
ämnesområdet presenteras. 

"#$%&'(')!
•  I detta kapitel presenteras studiens hypoteser.!

Empiri 
•  I detta kapitel presenteras en sammanfattning studiens 

undersökningsresultat. 

Analys 
•  I detta kapitel granskas resultatet för att särskilja eventuella mönster och 

samband. 

Slutsats 
•  I detta kapitel presenteras författarnas tolkningar och resonemang kring 

redovisat resultat, med härledning till uppsatsens teoretiska referensram.  

Förslag 
till vidare 
forskning 

•  I detta kapitel presenternas förslag till vidare forskning inom ämnet. 
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2. Metod 
I detta kapitel redogörs för uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt och angreppssätt, 

uppsatsens metod, dvs. eventstudie, som används för att undersöka det fenomen 

problemformuleringen och uppsatsens syfte tydliggör. Metodkapitlet avslutas med 

bortfallsanalys, urvalsanalys och metodkritik. 

 

2.1 Vetenskaplig ansats   
Det finns olika typer av tillvägagångssätt man kan använda sig av när man ska studera ett 

fenomen. Denna studies ansats är kvantitativ vilket är den ansats där hårda data som t.ex. 

siffror behandlas. Detta motiveras av att syftet med studien är att undersöka hur aktiekurser 

påverkas vid kommunicering av incitamentsprogram där det i bearbetningen av insamlad data 

ingår beräkningar. Vidare är ansatsen delvis komparativ då det undersöks likheter och 

olikheter i resultatet baserat på vissa bestämda kriterier hos de undersökta företagen. Studien 

är även longitudinell då insamlad data på samma fenomen härstammar från mer än en 

tidpunkt. Den empiriska analysen är av deduktiv ansats då det då slutsatserna arbetas fram 

utifrån redan befintliga finansiella teorier. Med hjälp av teorierna ges en förklaring till hur 

aktieägare borde reagera på ny information i form av kommuniceringen av förslag till 

aktierelaterade incitamentsprogram. Detta mynnar ut i en hypotes över marknadens reaktion 

på undersökt fenomen och detta testat i empirin för att kunna dra slutsatser.18    

 

2.2 Eventstudie 

Eventstudie är en metod som kan användas för att mäta om en kommunicering av en händelse 

påverkar aktiekursen. Denna metod är välbeprövad och det finns mycket forskning utförd på 

detta sätt. Genom att använda börsrelaterade finansiella siffror kan man ta reda på om 

företagets aktiekurs påverkas av kommuniceringen av en specifik händelse.19 

 

Enligt MacKinlay börjar en eventstudie med identifieringen den händelse som ska undersökas 

och tidsperioden undersökningen ska behandla. Efter val av händelse identifieras de aktuella 

företag som ska undersökas i studien. Tidsperioden består av ett estimeringsfönster och ett 
                                                
18 Johannessen. A & Tufte. P.A, (2003) ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”, Malmö, Li-ber AB, 
upplaga 1:2, pp 51-71. 
19 MacKinlay, A.C, (1997) “Event Studies in Economics and Finance”. Journal of Economic Literature Vol. 
XXXV, pp 13-39. 
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eventfönster. Estimeringsfönstret består av den tidsperioden innan själva händelsen inträffar. 

Tidperioden är oftast inom intervallet 45-120 dagar och detta fönster återspeglar förväntad 

normal avkastning innan händelsen inträffar. I denna studie kommer estimeringsfönstret vara 

239 dagar då det under ett år är 250 handelsdagar på Nasdaq OMX Stockholm. De övriga 

dagarna ingår i eventfönstret. De fem dagarna innan händelsedagen sätts som T-5 till T-1. 

Dagen då händelsen inträffar blir T=0 och dagarna efter händelsen blir T+1 till T+5. 

Eventfönstret ska då återspegla om det uppstår eventuell abnormal avkastning.20 Varför 

estimeringsfönstret anges till ett helt handelsår, minus eventfönstret, är för att säkerställa så 

approximativt korrekta genomsnittliga avkastningar som möjligt då ett helt år tar med 

säsongssvängningar (årstider) och kortsiktiga (veckovisa och månadsvisa), fluktueringar i 

aktiekurser. 

 
Figur 2: Eventstudiens undersökningsfönster 

      Estimeringsfönster    Eventfönster 

 

    t-239                        t-5    t-4    t-3     t-2    t-1   t=0  t+1   t+2    t+3   t+4   t+5 

 

 

 

2.2.1 Abnormal avkastning 

I en eventstudie räknas abnormal avkastning fram för att avgöra om kommuniceringen av en 

händelse har effekt på aktiekursen. För att beräkna fram eventuell abnormal avkastning 

används följande formel: 

 

!"!" ! !!" ! !!" 
 

ARit= Abnormal avkastning eller överavkastning  

Rit= Avkastning på investering i 

Rmt= Marknadens avkastning  

 

                                                
20 MacKinlay, A.C, (1997) “Event Studies in Economics and Finance”. Journal of Economic Literature Vol. 
XXXV, pp 13-39. 
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Enligt en studie av Norman Strong (1992) så kan abnormal avkastning räknas fram på 

antingen logaritmiskt eller diskret sätt. I denna studie används den diskreta modellen för att 

beräkna fram abnormal avkastning mha. följande formel:21 

 

!!" ! !
!!" ! !!" ! !!"!!

!!"!!
 

Rit= Avkastning på investering i 

Pit= Priset på investering i 

Dit= Utdelningen för investering i 

Pit-1= Priset för investering i dagen innan 

 

För att alla aktier som är med i underökningen ska få samma beräkningsunderlag sätts 

variabeln Dit som konstant noll för alla undersökta aktier.  Detta för att utesluta påverkande 

faktorer som inte ingår i eventet.   
 

2.2.2 Förväntad normal avkastning  

Förväntad normal avkastning kan räknas fram på olika sätt. Tillvägagångsätten kan delas in i 

ekonomiska- och statistiska modeller. Ekonomiska modeller som oftast används är CAPM-

modellen och APT-modellen. Med CAPM-modellen räknas förväntad avkastning på en aktie 

fram baserat på samvariationen med en marknadsportfölj. CAPM-modellen har som alla 

modeller sina begränsningar och detta har gjort att användningen av denna modell i 

eventstudier har minskat. APT-modellens teori bygger på att den förväntade avkastningen på 

en tillgång är linjär kombination av ett antal riskfaktorer. Med att använda denna modell så 

eliminerar man systematiska fel man kan få med CAPM-modellen. Tidigare forskning har 

visat att det är liten eller ingen skillnad i att använda den ekonomiska APT-modellen jämfört 

med statistiska marknadsmodellen.22 

 

Förväntad normal avkastning kan också räknas fram med hjälp av statistiska modeller. 

Constant Mean Return Model och marknadsmodellen är vanligast att använda. Constant Mean 

Return Model är den enklaste av dessa två modeller och där det har visat sig att det i vissa fall 

genererar samma eller liknande resultat som de mer avancerade modeller så som 
                                                
21 Strong. N, (1992), “Modelling Abnormal Returns: A Review Article”, Journal of Business Finance & 
Accounting, Vol: 19 Nr: 4, pp 533-554. 
22 MacKinlay, A.C, (1997) “Event Studies in Economics and Finance”. Journal of Economic Literature Vol. 
XXXV, pp 13-39. 
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marknadsmodellen. Vid användning av marknadsmodellen beräknas avkastningen på en aktie 

fram och jämförs med avkastningen i en marknadsportfölj. Det som gör marknadsmodellen 

användbar är att den tar hänsyn till avvikelsen i avkastningen i marknadsportföljen och på så 

sätt reducerar den abnormala avkastningen. 

 

Marknadsmodellens formel följer nedan: 23 

 

!!" ! !! ! !! ! !!" ! !!" !! 
 

Rit= Avkastning på investeringen 

!i= Alfa för investeringen  

"i= Betavärde för investering i  

Rmt= Marknadens avkastning  

#it= Residualen för investering i 

 

Som det framkommer i MacKinlays studie har det visat sig att det inte är någon större skillnad 

i resultatet oavsett om förenklad eller avancerad version av marknadsmodellen används. I 

denna studie används den förenklade versionen för beräkning av förväntad normal avkastning. 

I den förenklade versionen antas ! och # vara noll, samt att " antas vara ett. Vid förenkling av 

marknadsmodellen på detta sätt blir Rit=Rmt och geometrisk medelvärde kan beräknas på 

följande sätt:24  

 

!!" !
!"#$%! ! !"#$%!!!

!"#$%!!!!

!!!"#

!!!
 

 
I modellen ovan beräknas marknadens förväntade avkastning med hjälp av ett index. Indexet 

som används i denna uppsats beräkningar heter OMX Stockholm_PI och representerar alla 

aktier på marknaden. 

 
 
 
 
 

                                                
23 MacKinlay, A.C, (1997) “Event Studies in Economics and Finance”. Journal of Economic Literature Vol. 
XXXV, pp 13-39. 
24 Ibid 
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Sammanfattningsvis ser formeln för beräkningen av abnormal avkastning ut på detta vis: 
 
 

!"!" ! ! !
!!" ! !!" ! !!"!!

!!"!!
! !"#$%! ! !"#$%!!!

!"#$%!!!!

!!!"#

!!!
!  

 
 

2.2.3 Genomsnittlig abnormal avkastning & kumulativ genomsnittlig abnormal 

avkastning  

Med formeln ovan beräknas aktiens abnormala avkastning dag för dag i eventfönstret. Dessa 

siffror används sedan för att räkna fram den genomsnittliga abnormala avkastningen dag för 

dag syftesenligt gruppindelat. Genomsnittlig abnormal avkastning beräknas med följande 

formel:25 

 

!!"! !
!
! !"!"

!

!!!
 

 

AARt= abnormal avkastning vid tidpunkt t 

ARit= Abnormal avkastning på investering i vid tidpunkt t 

 

Beräkningsdata delas efter följande kriterier: 

 

AARt-AF= Average Abnormal Return Alla förslag 

AARt-SC= Average Abnormal Return Small Cap 

AARt-MC= Average Abnormal Return Mid Cap 

AARt-LC= Average Abnormal Return Large Cap 

AARt-KO= Average Abnormal Return Köpoptionsprogram 

AARt-PO= Average Abnormal Return Personaloptionsprogram 

AARt-TO= Average Abnormal Return Teckningsoptionsprogram 

AARt-KON= Average Abnormal Return Konvertibelprogram 

 

                                                
25 MacKinlay, A.C, (1997) “Event Studies in Economics and Finance”. Journal of Economic Literature Vol. 
XXXV, pp 13-39. 
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Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen beräknas fram för att se varje 

avgränsad grupps helhetsutveckling och redovisas i resultatkapitlet i form av grafer. Den 

kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen beräknas med följande formel:26 

 

!""#! ! !!"!
!!!

!
 

 

CAARt= Kumulativa abnormala avkastningen vid tidpunkt t 

AARt= Genomsnittlig abnormal avkastning vid tidpunkt t 

 

Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen kommer beräknas på tidigare 

indelade grupper fast med följande kompletterande benämningar:  

 

CAARt-AF= Cumulative Average Abnormal Return Alla förslag 

CAARt-SC= Cumulative Average Abnormal Return Small Cap 

CAARt-MC= Cumulative Average Abnormal Return Mid Cap 

CAARt-LC= Cumulative Average Abnormal Return Large Cap 

CAARt-KO= Cumulative Average Abnormal Return Köpoptionsprogram 

CAARt-PO= Cumulative Average Abnormal Return Personaloptionsprogram 

CAARt-TO= Cumulative Average Abnormal Return Teckningsoptionsprogram 

CAARt-KON= Cumulative Average Abnormal Return Konvertibelprogram 

 

2.3 T-test och p-värde 

För att testa om studiens resultat beror på slumpen eller inte, genomförs ett t-test på den 

abnormala avkastningen för respektive hypotesdata. Testet ger oss ett p-värde som vid en 

signifikansnivå på 5 % ska vara <0,5 för att H0 ska förkastas.27 Initialt räknas 

standardavvikelsen fram för att senare kunna beräkna Pearsons produktkorrelationskoefficient 

som slutligen ingår i formeln för t-värdet. T-testet utförs i SPSS där programmet själv räknar 

fram varje urvals standardavvikelse t-värde och p-värde. Formlerna för standardavvikelse, 

Pearsons produktkorrelationskoefficient och t-värde följer nedan: 

                                                
26 MacKinlay, A.C, (1997) “Event Studies in Economics and Finance”. Journal of Economic Literature Vol. 
XXXV, pp 13-39. 
27 Körner S. & Wahlgren L, (2010) ”Statistiska metoder”, Upplaga 2:6, Lund, Studentlitteratur pp 31-32. 
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Standardavvikelsen28   ! ! !!!! !!

!!!  

 

Pearsons produktkorrelationskoefficient29 ! !
! !!! X !!!!Y !

!!!!!!!!!!!!
 

 

 

T-test30    ! ! ! !!!!!
!!!!!!    

 

I resultatet av t-testet, framkommer beräkningens p-värde. Detta ska vid en signifikansnivå på 

95 % vara <0,5 för att H0 ska förkastas. Det kritiska värdet tas fram med signifikansnivå på 5 

% med detta menas att felmarginalen ibland de undersökta variablerna kan vara 5 %.31   

  

2.4 Urvalsprocessen  

2.4.1 Bortfallsanalys  

För att insamlad data inte ska upphov till missvisande beräkningar har författarna utfört en 

bortfallsanalys utifrån vissa kriterier. Detta för att koncentrera beräknad data till undersökt 

fenomen, skapa ett beräkningsunderlag med lika förutsättningar och eliminera vissa eventuellt 

påverkande variabler. Dessa kriterier följer nedan:  

 

" Det ska tydligt framgå vem/vilka incitamentsprogrammet riktar sig till. 

" Tydlig tidpunkt för förslagskommuniceringen till incitamentsprogrammet ska finnas. 

" Övriga betydande händelser så som vinstvarning, domstolsbeslut, nyemission, 

uppköps- eller förvärvsannonsering som har upptäckts och av författarna klassificerats 

under denna kategori, får inte finnas inom eventfönstret. 

                                                
28 Lind. D, Marchal. A, William. G, Wathen.  S.A, (2009) Statistical Techniques In Business And Economics 14th 

Edition, New York, McGraw-Hill/Irwin, p 80. 
29 Lind. D, Marchal. A, William. G, Wathen.  S.A, (2009) Statistical Techniques In Business And Economics 
14th Edition, New York, McGraw-Hill/Irwin, p 461. 
30 Lind. D, Marchal. A, William. G, Wathen.  S.A, (2009) Statistical Techniques In Business And Economics 14th 

Edition, New York, McGraw-Hill/Irwin, p 465. 
31 Körner. S & Wahlgren. L, (2010) ”Statistiska metoder”, Upplaga 2:6, Lund, Studentlitteratur pp. 128-129. 

X
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" Inga andra betydande och/eller konkurrerande förslag så som investeringsbeslut som 

marknaden kan reagera på, får finnas inom eventfönstret. 

 
Figur 3: Bortfallsanalys med redovisad fördelning av antal och typ av förslag till incitamentsprogram. 

# Undersökta företag i studien  # 
Aktier noterade på Stockholmsbörsens Small-Cap (A, B & C-aktier) 128 
Aktier noterade på Mid-Cap (A, B & C-aktier)  81 
Aktier noterade på Large-Cap (A, B & C-aktier) 76 
# A, B & C-aktier noterade på Small-, Mid & Large-cap 285 
  

 Företag utan incitamentsprogram under perioden  
 Small-Cap -100 

Mid-Cap -59 
Large-Cap -59 
# Företag med förslag till incitamentsprogram i undersökningsperioden 67 
# Företag med fler än ett (1) förslag till incitamentsprogram i 
undersökningsperioden 19 
# Förslag till incitamentsprogram i undersökningsperioden 96 
  

 Bortfall på grund av otydlighet i förslagen, konkurrerande förslag & andra 
betydande händelser 

 Small-Cap -7 
Mid-Cap -1 
Large-Cap -2 
  -10 
  

 # Förslag godkända för studien 
 Small-Cap 27 

Mid-Cap 33 
Large-Cap 26 
 ! Förslag till aktierelaterade incitamentsprogram 86 
 

2.4.2 Urvalsanalys  

De företag vars förslag till aktierelaterade incitamentsprogram som ingår i denna studie är alla 

idag (2011) noterade på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Small- Mid- & Large-Cap. 

Insamlad data kommer från Nasdaq OMX Nordics hemsida och är kompletterad med 

information från företagens hemsidor och databasen Affärsdata. Insamlad data är baserad på 

informationen i företagens kallelser till bolagsstämmor där den initiala kommuniceringen till 

marknaden av förslag till aktierelaterade incitamentsprogram skett. Detta betyder således att 

studiens urval är baserat på tillgänglig data och där det ska tilläggas att de börsnoterade 

företagen endast har skyldighet att hålla sin offentliggjorda information tillgänglig under tre 
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år (RfE 3.1.6.32). Detta betyder för studien att reliabiliteten för mängden data är som störst 

under 36 månader bakåt i tiden. Utifrån dessa förutsättningar är insamlad data daterad mellan 

2008-01-01 till 2011-03-31, vilket för studiens aktualitet egentligen bara är positivt.  

 
Figur 4: Urvalsanalys 

Typ av incitamentsprogram # 

 
  

Konvertibler   
Small-Cap 4 
Mid-Cap 0 
Large-Cap 0 

 
4 

Köpoptioner   
Small-Cap 1 
Mid-Cap 3 
Large-Cap 7 

 
11 

Personaloptioner   
Small-Cap 2 
Mid-Cap 18 
Large-Cap 19 

 
39 

Teckningsoptioner   
Small-Cap 20 
Mid-Cap 12 
Large-Cap 0 

 
32 

! Förslag till aktierelaterade incitamentsprogram 86 
 

 

2.5 Metodkritik   

2.5.1 Validitet   

Eventuell brist i validiteten för denna studie ligger dels i att flera av de undersökta företagen 

även kan vara noterade på andra börser runt om i världen, att företagen är globala aktörer eller 

är där koncernmödrar är utländska företag, och att urvalet således inte blir representativt för 

hela populationen. Vidare kan information kring förslag om incitamentsprogram läckt ut och 

nått marknaden tidigare än officiellt kommuniceringsdatum (detta scenario förklaras av 
                                                
32 Nasdaq OMX Nordic Stockholm – ”Regelverk för Emittenter”, (2008-07-01). 
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fenomenet ”anomalier” i teorikapitlet). Författarna har utgått ifrån de tidigaste och tydligaste 

publiceringarna av kallelser till bolagsstämma för att så bra som möjligt fastställa datum för 

kommunicering. Det går inte att räkna bort världsomfattande händelser eller andra stora yttre 

påverkande faktorer, men samtidigt är mätbarheten av dessa alldeles för komplicerad. För 

denna studie antas dessa faktorer inte existera/ha påverkan.  

 

I urvalsprocessen har resurser lagts ner på att sortera bort orena förslag där kontamination från 

andra förslag skulle förstöra validiteten i avkastningsberäkningarna samt genera risk för att fel 

fenomen undersöks. Att alla förslag skulle vara 100 % rena går inte att garantera då kallelser 

till bolagsstämmor innehåller mycket information och många olika förslag, vilket gör det 

mycket komplicerat att beräkna övrig kallelseinformations påverkan. T=0 är dock satt till just 

bolagsstämmekallelsen då denna händelse är gemensam för alla förslag och mycket tydligt 

kommunicerar dessa.    

 

Författarna har använt indexet OMX Stockholm_PI som utgångspunkt för beräkningarna av 

förväntad avkastning per aktie. Detta motiveras med att indexet har den längsta historiken av 

kursdata för alla Stockholmsbörsens aktier, dvs. all insamlad data kommer från samma 

tillförlitliga källa. Vidare möjliggörs jämförelsebarhet mellan aktiegrupper då den förväntade 

avkastningen för samtliga aktier är baserad på samma index.  

 

2.5.2 Reliabilitet 

Eventstudier är en erkänd och välbeprövad metod när aktiekursers reaktion på specifika 

händelser ska undersökas. Därför anses metoden tillförlitlig när det gäller att beräkna korrekta 

siffror kring aktiekursers rörelser och direkt lämplig för denna studie. Varför 

marknadsmodellen används framför bl.a. CAPM-modellen är för att den är väl vedertagen vid 

eventstudier.33 I den antas det föreligga stabil och linjär koppling mellan avkastningen för 

marknaden och avkastningen för enskild aktie.34 

 

Insamlad data är av specifik typ, med trovärdiga källor och kan därför anses vara högst 

tillförlitlig. Risken för misstolkningar är mycket låg. Även annan indelning så som 

                                                
33 Strong. N, (1992) “Modelling Abnormal Returns: A Review Article”, Journal of Business Finance & 
Accounting, Vol: 19 Nr: 4, pp 533-554. 
34 MacKinlay, A.C, (1997) “Event Studies in Economics and Finance”. Journal of Economic Literature Vol. 
XXXV, pp 13-39. 
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företagsstorlek har hög reliabilitet då författarna använder marknadens egen indelning och 

inte en egenkonstruerad dito.  

 

För att få så hög reliabilitet som möjligt har urvalskriterierna varit stränga. Trots detta är 

bortfallet lågt och författarna ser ingen begränsning i antalet observationer. 

Kommuniceringarna av förslag till aktierelaterade incitamentsprogram har inte fått vara orena 

eller fått innehålla konkurrerande förslag. Detta motiveras av att kvaliteten i förslagen styr 

mätbarheten av kursreaktionen på dessa.  
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3 Teori 
I detta kapitel redovisas relevanta teorier som kan förklara och ge substans till 

problemformuleringen kring uppsatsens undersökningsfenomen samt syfte. Centrala teorier i 

denna uppsats är effektiva marknadshypotesen, principal-agentteorin och signalteorin. 

Vidare kompletteras detta med resultat av tidigare forskning inom samma ämnesområde för 

att öka förståelsen kring uppsatsen empiriska resultat.  

 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 

I denna studie utgår författarna från att råder en halvstark effektiv aktiemarknad. Utifrån 

denna teoretiska ansats elimineras möjligheterna till abnormala vinster vid aktiehandel när ny 

information kommuniceras.35 

 

3.1.1 Grundläggande resonemang 

Fundamentalt handlar den effektiva marknadshypotesen,(EMH), om att marknadens 

aktiepriser alltid motsvaras av tillgänglig information, att konkurrensen bland investerare gör 

värdepappersvärderingen korrekt och att investerarna beter sig rationellt.36 Utifrån detta 

resonemang kommer det således inte finnas möjlighet till kapitalisera på handel med 

undervärderade aktier med förhoppning om snabb kursuppgång. Med detta menas att EMH är 

en funktion av information, där informationens art och dess källa har betydelse vid dess 

värdering.37 Dock ska det tilläggas att kvaliteten på informationen och den tid det tar innan 

den når investerarna är viktiga faktorer.  

 

Vid en fullständig effektiv marknad kommer priset på aktien att vid informationens 

tillkännagivande direkt justeras av marknaden.38 Normalt sett tar det vid under- respektive 

överreaktion c:a 20 dagar innan marknaden justerar priset på aktien till sin rätta nivå.39 Vid 

händelsen av under- eller överreaktioner är marknaden inte längre helt effektiv. 

Resonemanget är giltigt även spegelvänt, om kommunicerad information är av negativ art. 

                                                
35 Gitman. L. J & Joenk. M. D, (2007) “Fundamentals of Investing, 10th Edition”, Pearson Education, pp 323-
360.  
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Ross, Westerfield, Jaffe, (2005) “Corporate Finance, 7th Edition”, New York: McGraw-Hill International 
Edition, pp 351-377. 
39 Ibid 
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Figur 3: Effektiva marknadshypotesen 

          Börskurs 

                                                

Överreaktion 

 
 

Fördröjd reaktion                     
 
 

                      Tid 

 

3.1.2 Tre former av effektivitet 

Att det kan uppstå svaga respektive starka reaktioner från information beskrivs ofta litterärt i 

form av tre kumulativa kategorier, sammanfattade och sambandsberörda nedan:40 

 

Vid svag form av effektivitet baseras handeln med en aktie på börskursen historiskt sett och 

inte på t.ex. framtida förväntningar och/eller tillväxt. Den svaga formen av effektivitet 

beskrivs som den enklaste formen då svårighetsgraden på anskaffningen av nödvändig 

beslutsbaserad information är låg.41 Förenklat går det ut på att enbart basera beslutet på 

förändringen i tidigare börskurs och estimera hur priset kommer fluktuera framöver. 

Exemplifierat betyder det att köp av aktier sker när priset har stigit under några dagar för att 

sedan sälja vid påbörjad nedgång. Aktien kommer på så sätt att följa ett slumpmässigt 

mönster och förändringen i köp/sälj-kurserna ligger mellan golvet och taket på ens egna 

tidsfönster. Denna strategi har visat sig kunna fungera med handelsvinster som följd men att 

dessa vinster äts upp av de höga kostnaderna som uppstår i och med handeln av aktier.42 

 

Vid halvstark form av effektivitet används både kurshistorik och information om framtiden, 

så som förväntade utdelningar och tillväxt m.m. Enligt teorierna kring halvstark effektivitet 

ska det inte gå att göra vinster på att enbart basera sin handel på kurshistorik och allmän 

information. Detta styrks av tidigare forskning där det påvisas att marknaden under en viss 

                                                
40 Gitman L. J. & Joenk  M. D, (2007) “Fundamentals of Investing, 10th Edition”, Pearson Education, pp 323-
360.  
41 Ibid 
42 Ibid 
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tidsperiod innan information blir allmän börjar justera priset på en aktie. Detta förhindrar 

möjligheten att när information släpps till allmänheten, göra vinster av abnormal storlek.43 

 

Vid stark form av effektivitet antas det inte finnas någon information, intern som allmän, som 

vid användning kan bidra till abnormala vinster vid aktiehandel. Stark form av effektivitet 

betyder att priset på en aktie justeras av marknaden direkt efter att information släpps. Denna 

form av effektivitet är rent teoretisk och otillräcklig i empirin.44 

Figuren nedan visar en sammanfattning av de tre formerna av marknadseffektivitet beskrivna 

ovan: 

 
Figur 5: De tre formerna av marknadseffektivitet 

 
 

3.1.3 Anomalier 

Trots att det genom forskning är ett accepterat faktum att den halvstarka formen av 

effektivitet håller så förekommer fenomenet kallat anomalier. Anomalier är avvikelser i 

mönster och i detta fall avvikelser i den halvstarka formen av effektivitet. Anomalierna tar sig 

skepnad i form av under- eller överreaktion av kursutvecklingen då information når 

marknaden. Fenomenet kan bero på många olika faktorer varav en är s.k. flockbeteende.45 Det 

innebär att investerare i vissa situationer följer varandras beslut, att om en eller några handlar 

                                                
43 Gitman L. J. & Joenk  M. D, (2007) “Fundamentals of Investing, 10th Edition”, Pearson Education, pp 323-
360. 
44 Ibid 
45 Ball. R, (1994) ”The Development, Accomplishments and Limitations of the Theory of Stock Market 
Efficiency”, Managerial Finance Vol. 20 Nr. 2, pp 3-48. 
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med en viss aktie enligt samma mönster börjar fler och fler göra likadant. Då styrs handeln 

med berörd aktie inte längre av företagsinformationen utan av investerarnas misstänksamhet 

mot varandras handelsmotiv.46 Ytterligare förklaring finns i faktumet att det kostar att hantera 

och tolka information. Investerare har olika förutsättningar anbelangande kunskap och tid för 

effektiv informationsanalysering och värdering. Detta kan mynna ut i en fördröjning i 

värdejusteringen på aktien vilket genererar möjligheter till abnormala vinster.47 

 

3.1.4 Arbitrage 

Denna term beskriver möjligheten att utnyttja obalansen mellan marknader. En investerare 

matchar handelsmöjligheter mot varandra där t.ex. två aktier ur samma marknad handlas med 

där den ena säljs pga. att marknaden har övervärderat den och den andra köps pga. 

marknadens undervärdering. Detta genererar vinst utan att generera negativt kassaflöde, dvs. 

en riskfri vinst. Kopplingen mellan arbitrage och en effektiv marknad ligger i att en effektiv 

marknad förutsätter arbitragefrihet. Men att arbitrage existerar trots att marknaden anses vara 

effektiv kan förklaras av att arbitrage genererat av professionella investerare styr 

spekulationerna hos investerare på amatörnivå där tillgången på information är lägre.48 

 

3.2 Principal-agentteorin 
Denna teori bygger, enligt Jensen & Meckling (1976), på relationen mellan två parter som 

inleder ett samarbete, relationen mellan den s.k. principalen (t.ex. ägarna av ett företag) och 

agenten (t.ex. företagets ledning). Principalen anlitar agenten till att utföra en uppgift mot 

ersättning. Då ägarna till ett företag och dess ledning sällan är samma personer finns risken att 

det uppstår intressekonflikter då båda parterna har möjlighet att sträva efter att maximera sitt 

egenintresse framför företagets dito.49 Principalen kan dock uppmuntra agenten till att 

maximera företagets och aktieägarnas intressen framför sina egna via t.ex. motiverande 

incitamentsprogram där agentens prestationer då blir mätbara. Detta är dock komplicerat och 

kostsamt, därav benämningen agentkostnader.  

 

                                                
46 Ball. R, (1994) ”The Development, Accomplishments and Limitations of the Theory of Stock Market 
Efficiency, Managerial Finance Vol. 20 Nr. 2, pp 3-48. 
47 Ibid 
48 Ross, Westerfield, Jaffe, (2005)  “Corporate Finance, 7th Edition”, New York: McGraw-Hill International 
Edition, pp 351-377.  
49 Jensen. M.C. & Meckling. W, (1976) “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure”, Journal of Financial Economics 3, pp 305-360.  
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Kostnaderna kan definieras som summan av principalernas övervakningskostnader och 

kostnaderna för implementering av kontrollfunktioner, dvs. det är när principalen vill minska 

agentproblemet som agentkostnaderna uppstår. Agentkostnader går att reducera men ej 

eliminera helt och de kan fungera som förebyggande kontringskostnader mot risken att 

agenten, i egenskap av innehavd kontroll över företagets kapital, hanterar kapitalet felaktigt ur 

principalens synvinkel. Syftet med agentkostnaderna är således för principalen (aktieägarna), 

att försäkra sig om att ledningen jobbar för dem och att de som en slags säkerhet, lite 

förenklat, håller inne med betalningar till dess att ledningen har bevisat att de gör sitt jobb 

tillfredsställande bra.50 Resonemanget kring teorin riktar sig till bolag med stor ägarspridning 

och teorins grundsyn på relationen mellan ägare och anställda är negativ.51 Exempel på 

agentkostnader utöver t.ex. revisons- och årsredovisningskostnader är kostnader för 

incitamentsprogram, vilket gör principal-agentteorin högst relevant för denna studie.  

 

3.3 Signalteorin 
Svårigheter kring incitamentsprogram handlar inte bara om vem de riktar sig till och hur utan 

även hur marknaden tolkar införandet av programmen, dvs. om motiven bakom anses vara 

positiva eller negativa. Detta kan förklaras av signalteorin som uppstod i slutet av 1970-talet, 

utvecklad av Stephen A. Ross som ett svar på redan då rådande teorier om informationsflöden 

på finansmarknaden. Skillnaden var att signalteorin förutsatte perfekt konkurrenssituation.52  

 

Signalteorin i sin helhet bygger på följande grundantaganden:53 

 

" Tillgängligheten för samma information är inte likvärdig för alla parter på en 

marknad. 

" Ett företags ledning kan besitta mer information än företagets investerare. 

" Förutsatt att samma information skulle vara tillgänglig för alla kan det fortfarande 

skilja i hur alla värderar den. 

                                                
50 Ross, Westerfield, Jaffe, (2005) “Corporate Finance, 7th Edition”, New York: McGraw-Hill International 
Edition, pp 14-15.  
51 Eisenhardt. M.K, (1989) “Agency theory: An assessment and review”, Academy of Management Review, Vol. 
14, Issue 1, pp 57-74. 
52 Quiry. P, Dallocchio. M, Le Fur. Y, Salvi. A, (2005) “Corporate finance: Theory and practice”, London, 
John Wiley & Sons, pp 259-282.  
53 Ibid 
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" Information kan vara olika betingad på så sätt att om den är likvärdig över hela 

marknaden så är symmetrisk till skillnad på om det, inte sällan, finns olikheter i 

informationsutbudet, då den är mer asymmetrisk. 

" Då asymmetrisk information existerar blir resultatet ett glapp mellan den perfekta 

informationen och den tillgängliga som i sin tur leder till under- eller övervärdering 

av bolag på marknaden.  

 

En av nyckelfaktorerna till framgång på dagens finansiella marknader är att kunna tolka och 

förmedla informationsflödet. Speciellt då det handlar om att tolka information från 

företagsledningar. Det handlar om att ifrågasätta motivet bakom informationen och 

informationens art. Är informationen som förmedlas samma som den kommunikation som 

förs mellan en företagsledning och marknaden? Vilka reaktioner från investerarna är 

företagsledningen ute efter? Det är viktigt att ett företags ledning förmedlar rätt information 

på rätt sätt. Motivet bakom att tillämpa denna teori i studiens problemområde är att tydliggöra 

vikten av informationen som förmedlas då ett företag kommunicerar beslut om 

incitamentsprogram och hur marknadens aktörer reagerar.54 I dessa dagar då bonusar och hög 

ersättning till ledningsgrupper är ett kontroversiellt ämne är det viktigare än någonsin att 

informationen kommuniceras ut så att motiven bakom incitamentsprogrammen anses 

trovärdiga och etiskt/moraliskt korrekta. Om marknaden misstolkar informationen kan 

resultatet bli felaktig uppmärksamhet.  

 

3.4  Marknadsteorier 
Hur man betraktar funktionssätten på de finansiella marknaderna kan förklaras på två sätt. Ett 

av synsätten är tron på effektiva marknader där optimalt mått på företagsvärde är aktiekursen. 

Denna teori menar på att det inte existerar över- eller underprissatta finansiella tillgångar.55 

 

I motsats till ovanstående finns det teorier som anser att finansiella tillgångar periodvis visst 

kan vara över- eller underprissatta. Detta tar sig karaktär genom s.k. finansiella bubblor där 

t.o.m. hela marknader kan vara fel prissatta. Här avgör synsättet hur bra aktierelaterade 

incitamentsprogram anses vara. Exempelvis bör den som tror på aktievärdet och EMH-teorin 

                                                
54 Worrell. D.L, Davidson III. W.L, Sharma. V.M, (1991) ”Layoff Announcements and Stockholder Wealth”, 
The Academy of Management Journal, Vol. 34, Nr: 3, pp 662-678. 
55 De Ridder. A, af Sandeberg. C, Sevenius. R, (2007) “Praktisk Finansiell Ekonomi”, Börsrätt, 
Studentlitteratur, Stockholm, p 314. 
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gilla traditionella optionsprogram då dessa anses förenkla problematiken kopplat till 

principal-agentteorin då utfallet av optionsprogram är direkt kopplat till aktiekurs. Är man i 

avseende på EMH av skeptisk natur och anser att aktiekursen kan vara övervärderad är t.ex. 

optionsprogram en dålig lösning. Det uppstår en konflikt mellan aktieägarnas långsiktiga 

intresse och incitamentet skapat av optionsprogrammet. Jensen & Murphy säger att 

ledningsgrupper i sådana företag indirekt tvingas till riskfyllda investeringar pga. marknadens 

krav och orealistiska tillväxtförväntningar. En riskfylld investering kan t.ex. vara att använda 

den övervärderade aktien för finansiering av investeringar med bristande underbyggnad. För 

att förebygga övervärdering av aktier måste analytiker och marknaden kunna tillgå reliabel 

information om företagets strategi, planering och utveckling. Ett företags ledning och styrelse 

bör därför jobba med att hålla företaget transparent. Även om detta uppfylls går det inte att 

helt skydda sig mot att marknader då och då blir övervärderade.56  

 

3.5 Tidigare forskning  
Brickley, Bhagat & Lease (1985), har i sin forskning på den amerikanska marknaden påvisat 

positiva, om än svaga, samband mellan aktierelaterade incitamentsprogram och kursuppgång 

på lång sikt. I deras studie där de utgått från 175 stycken kommuniceringar mellan åren 1979-

1982 har de även påvisat positivt samband med kortsiktig kurseffekt, dock endast med 

signifikans i det längre intervallet på 60 dagar jämfört med det korta på 7 dagar. Vidare finner 

det inget som tyder på att vissa typer av incitamentsprogram påverkar ett företags aktiekurs 

mer än andra. De menar på att val incitiamentsprogram har med företagets karaktäristika att 

göra.57 Ytterligare amerikansk forskning från samma tidskriftsupplaga kommer från 

Tehranian & Waegelein (1985). De påvisar positivt samband mellan aktiepris och kortsiktiga 

aktierelaterade incitamentsprogram med företagsledningen som målgrupp. Mätningen är gjord 

utifrån 42 stycken månadsavkastningar och med S&P 500 som referensindex. Resultatet pekar 

på signifikant samband en månad efter kommunicering och svagt positivt samband tio 

månader efter kommunicering.  Mätningarna är gjorda under 1971-1980.58 

 

                                                
56 Jensen. M.C. & Murphy. K.J, (2004) “Remuneration: Where We've Been, How We Got to Here, What are the 
Problems, and How to Fix Them”, European Corporate Governance Institute, Finance Working Paper No. 44, pp 
45-49. 
57 Brickley. J.A, Bhagat. S. & Lease. R.C, (1985) “The Impact of Long-range Managerial Compensation Plans 
on Shareholder Wealth”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 7, pp 115–129. 
58 Tehranian. H. & Waegelein. J.F, (1985) “Market Reaction to Short Term Executive Compensation Plan 
Adoption”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 7 Issue 1, pp 131-144. 



 31 

DeFusco, Johnsson & Zorn (1990), har i sin forskning kommit fram till att en akties varians 

ökar vid kommuniceringen av förslag till aktierelaterade incitamentsprogram riktade till 

personer i ledande befattning. Forskningen grundar sig på studerandet av 641 förslag och 

beräkningar med hjälp av Black-Scholes optionsprissättningsmodell. Resultatet visar att 

eftersom variansen på implicit aktiepris ökar och har en positiv effekt på optionspriset. 

Signifikant resultat påvisas för den amerikanska marknaden under tidsperioden 1978-1982.59 

 

Europeisk forskning inom området aktierelaterade incitamentsprogram kommer från 

Ikäheimo, Holmberg, Jussila & Kjellman (2004). Deras studie av den finska marknadens 

reaktion vid kommunicering av optionsbaserade incitamentsprogram mellan åren 1988-1998 

visar på svag positiv kurseffekt vid kommunicering av optionsprogram riktade till ledningen. 

Samma sak riktade till alla anställda har enligt studien en svagt negativ kurseffekt. Förlängda 

optionsprogram saknade resultatmässig signifikans. Studien skiljer på 

incitamentsprogrammens målgrupper samt huruvida programförslagen är av initial- eller 

förlängbakgrund. Studien innefattar 57 förslag till ledning och 14 riktade till alla anställda. 

Resultatet för studien ändrades heller inte om modellen för normalavkastning ersattes av 

marknadsjusterad estimering från medelvärdesjustering.60 

 

3.6 Teoridiskussion och förväntad kursreaktion  
Med utgångspunkt i resonemanget kring relationen mellan principalen och agenten borde 

införanden av aktierelaterade incitamentsprogram minska eventuella agentkostnader och 

således skapa värde för företaget. Dock innebär incitamentsprogram egna kostnader i sig men 

dessa är små för företag men betyder mycket för de individer programmen berör. Dessa 

argument motiverar införandet av incitamentsprogram och därför borde signalerna sådana 

förslag genererar tolkas positivt av marknaden då ägarna av ett företag vidtar konkreta 

åtgärder för förbättringen av företagsstyrningen och ökad motivation.61 Dock som det tidigare 

har nämnts, finns risken att en företagsledning utnyttjar programmen för egen vinning och på 

så vis även uppmuntrar till liknande beteende hos övrig personal, som i slutändan förstör för 

                                                
59 DeFusco. R.A, Johnson. R.R. & Zorn. T.S, (1990) “The Effect of Executive Stock Option Plans on 
Stockholders and Bondholders”, The Journal of Finance, Vol. 45, Issue 2, pp 617-627. 
60 Ikäheimo. S, Holmberg. J, Jussila. S. & Kjellman. A, (2004) “Employee Stock Option Plans and Stock Market 
Reaction: Evidence From Finland”, The European Journal of Finance, Vol. 10, pp 105-122. 
61 Eisenhardt. M.K, (1989) “Agency theory: An assessment and review”, Academy of Management Review, Vol. 
14, Issue 1, pp 57-74. 
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företagets ägare.62 Om marknaden inte tror på incitamentsprogrammens motivationspåverkan 

bör reaktionerna bli negativa. 

 

Enligt effektiva marknadshypotesens (EMH), halvstarka nivå, ska oförutsedd och ny 

kurspåverkande information direkt reflekteras i aktiens börskurs.63 Genom antagandet om 

EMH:s informationseffektivitet är det signalen och inte beslutet om förslaget som marknaden 

ska tolka. Givet dessa förutsättningar kan förslag till aktierelaterade incitamentsprogram 

generera abnormal avkastning direkt efter kommuniceringen. Hur kursen påverkas visar 

marknadens samlade värdering av denna nya information.64 Dock kan denna samlade 

värdering innehålla anomalier. Den som tolkar informationen först kan med sin reaktion 

initiera flockbeteende och på så sätt påverka beslutsunderlaget i marknadens samlade 

reaktion. Vidare är informationstolkning som tidigare nämnt, kostsamt och tidskrävande samt 

att kunskapsförutsättningarna för värdering och analysering av information skiljer sig 

investerare emellan.65 I och med dessa argument kan marknadens reaktion bli godtycklig och 

frångå den reella innebörden av tillhandahållen information och med ovan nämnda 

förutsättningar, kan värdejusteringen på aktier bli fördröjd vilket skapar ett tidsfönster där 

möjlighet till abnormal avkastning kan existera. Sammanfattat motsäger ovan nämnda 

argument till viss del att marknaden skulle vara helt effektiv och det bör has i åtanke att 

investerarna är människor, och människor är irrationella. Om den mänskliga faktorn inte 

skulle existera skulle inte abnormal avkastning heller göra det.  

 

Tidigare forskning antyder att typ av incitamentsprogram inte ska ha någon påverkan på ett 

företags aktiekurs, utan att det har med företagets karaktäristika att göra hur utformningen av 

incitamentsprogrammen ser ut.66 Däremot har skillnader påvisats i till vem programmen riktar 

sig. Sammantaget har programmen positiv kurspåverkan då de riktar sig till ledning och/eller 

                                                
62 Jensen. M.C. & Meckling. W, (1976) “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure”, Journal of Financial Economics 3, pp 305-360. 
63 Gitman. L.J. & Joenk. M.D, (2007), “Fundamentals of Investing, 10th Edition”, Pearson Education, pp 323-
360. 
64 Quiry. P, Dallocchio. M, Le Fur. Y, Salvi. A, (2005), “Corporate finance: Theory and practice”, London, 
John Wiley & Sons, pp 259-282. 
65 Ball. R, (1994) ”The Development, Accomplishments and Limitations of the Theory of Stock Market 
Efficiency”, Managerial Finance Vol. 20 Nr. 2, pp 3-48. 
66 Jensen. M.C. & Murphy. K.J, (2004) “Remuneration: Where We've Been, How We Got to Here, What are the 
Problems, and How to Fix Them”, European Corporate Governance Institute, Finance Working Paper No. 44, pp 
45-49. 
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nyckelpersoner medan marknaders reaktioner tenderar vara mer negativa till program som 

vänder sig till övriga anställda.67 68  

 

Med alla argument presenterade i detta avsnitt har författarna gjort bedömningen att skillnader 

i resultatet bör påvisas i jämförelser mellan företags Cap-notering, dvs. att det skiljer sig i 

påverkan beroende på företagens storlek, samt att skillnader kan påvisas i typ av 

incitamentsprogram. Vidare anser författarna att kommuniceringen av förslag till 

aktierelaterade incitamentsprogram bör generera någon form av abnormal avkastning, 

statistiskt signifikant eller ej. Detta motiveras med det faktum att det för marknaden kan ta tid 

att tolka och värdera den information om förslag som kallelserna till bolagsstämmor 

innehåller samt att marknaden har förväntningar och investerarna kan vara irrationella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
67 DeFusco. R.A, Johnson. R.R. & Zorn. T.S, (1990) “The Effect of Executive Stock Option Plans on 
Stockholders and Bondholders”, The Journal of Finance, Vol. 45, Issue 2, pp 617-627. 
68 Ikäheimo. S, Holmberg. J, Jussila. S. & Kjellman. A, (2004) “Employee Stock Option Plans and Stock Market 
Reaction: Evidence From Finland” The European Journal of Finance, Vol. 10, pp 105-122. 
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4 Hypoteser 
I detta kapitel presenteras författarnas hypoteser, komponerade utifrån uppsatsens syfte och 

relevanta teorier via den metod en eventstudie förutsätter. Hypoteserna är indelade och 

namngivna efter de grupperingar utförda i urvalsprocessen.  

 

De hypoteser som testas är indelade i tre grupper som nämnt i metodkapitlet, AR = abnormal 

avkastning: 

  

Hypotesen för alla förslag i studien, hypotes 1: 

 

Hypotes 1: 

H0 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag från alla 

företag, är ej skild från noll, dvs. AR beror på slumpen – H0:ARAF=0

  

 

H1 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag från alla 

företag, är signifikant skild från noll, dvs. AR beror ej på slumpen - H1:ARAF!0   

 

 

Hypoteser för företagsstorlek indelade efter notering på Small-, Mid- respektive Large Cap, 

hypotes 2, 3 och 4:  

 

Hypotes 2: 

H0 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag från företag 

noterade på Large-Cap, är ej skild från noll, dvs. AR beror på slumpen -

H0:ARLC=0  

 

H1 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag från företag 

noterade på Large-Cap, är signifikant skild från noll, dvs. AR beror ej på 

slumpen - H1:ARLC!0 
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Hypotes 3: 

H0 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag från företag 

noterade på Mid-Cap, är ej skild från noll, dvs. AR beror på slumpen - 

H0:ARMC=0  

 

H1 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag från företag 

noterade på Mid-Cap, är signifikant skild från noll, dvs. AR beror ej på slumpen 

- H1:ARMC!0 

 

Hypotes 4: 

H0 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag från företag 

noterade på Small-Cap, är ej skild från noll, dvs. AR beror på slumpen - 

H0:ARSC=0  

 

H1 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag från företag 

noterade på Small-Cap, är signifikant skild från noll, dvs. AR beror ej på 

slumpen - H1:ARSC!0   

 

 

Hypoteser för typ av incitamentsprogram, köpoption, personaloption, teckningsoption samt 

konvertibler, hypotes 5, 6, 7 och 8:   

 

Hypotes 5: 

H0 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag till 

köpoptionsprogram, är ej skild från noll, dvs. AR beror på slumpen - 

H0:ARKO=0        

 

H1 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag till 

köpoptionsprogram, är signifikant skild från noll, dvs. AR beror ej på slumpen - 

H1:ARKO!0 
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Hypotes 6: 

H0 =Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag till 

personaloptionsprogram, är ej skild från noll, dvs. AR beror på slumpen - 

H0:ARPO=0        

 

H1 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag till 

personaloptionsprogram, är signifikant skild från noll, dvs. AR beror ej på 

slumpen - H1:ARPO!0 

 

Hypotes 7: 

H0 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag till 

teckningsoptionsprogram, är ej skild från noll, dvs. AR beror på slumpen - 

H0:ARTO=0        

 

H1 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag till 

teckningsoptionsprogram, är signifikant skild från noll, dvs. AR beror ej på 

slumpen - H1:ARTO!0 

 

Hypotes 8: 

H0 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag till 

konvertibelprogram, är ej skild från noll, dvs. AR beror på slumpen - 

H0:ARKON=0        

 

H1 = Abnormal avkastning dag för dag i eventfönstret, för förslag till 

konvertibelprogram, är signifikant skild från noll, dvs. AR beror ej på slumpen - 

H1:ARKON!0 
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5. Empiri 
I detta kapitel redogörs stora delar av den empiriska undersökningens resultatet i form av 

grafer och tabeller med kompletterande text. 

 

5.1 Resultat 
 

Resultat av hypotes 1:  
Figur 4: Kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för förslag från företag oavsett Cap-

notering  

 
 

Diagrammet ovan visar att den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR) 

för alla undersökta förslag till incitamentsprogram. Resultatet i eventfönstret pendlar mellan 

lägst -0,14 % fem dagar innan kommuniceringen av förslagen till högst +0,77 % dagen efter 

kommunicering av förslaget. Från dagen (T-5) till dagen (T-1), är den kumulativa 

utvecklingen +0,68 %.  Dagarna efter kommuniceringen av förslag ses ingen tydlig positiv 

eller negativ utveckling. CAAR ökar till +0,77 % för att sedan sjunka till +0,38 % en dag 

senare. Under den tredje dagen efter kommunicering ökar återigen CAAR till +0,71 %. Dag 

fyra sjunker CAAR till +0,40 % och sista dagen i eventfönstret ökar CAAR minimalt till 

+0,47 %.  Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen i eventfönstret för alla 

förslag blir +0,47 %.   
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Figur 5: Statistisk sammanställning av resultatet för alla förslag oavsett Cap-notering 

!
"#$! "#%! "#&! "#'! "#(! "#)! "*(! "*'! "*&! "*%! "*$!

++,! !"#$%&' "#$(&' "#)%&' "#*+&' "#"*&' "#$+&' "#*,&' !"#)(&' "#)*&' !"#)$&' "#",&'
-++,! !"#$%&' "#"-&' "#)+&' "#..&' "#.+&' "#-"&' "#,,&' "#)+&' "#,$&' "#%"&' "#%,&'
"#./012! "#%)$' "#.*,' $#),)' "#+(*' "#",%' !"#,$' "#+()' !$#)"(' $#*+%' !$#%*-' "#*,.'

3045267809120! +-' +-' +-' +-' +-' +-' +-' +-' +-' +-' +-'
:04647;!80/<7! $#..)' $#..)' $#..)' $#..)' $#..)' $#..)' $#..)' $#..)' $#..)' $#..)' $#..)'
=#./012! "#..+' "#-)*' "#$,)' "#),-' "#(%$' "#%,(' "#),%' "#$(%' "#*"*' "#$-+' "#,+%'

>)!

!

3?0;97697!
2@'

3?0;97697!
2@'

3?0;97697!
2@'

3?0;97697!
2@'

3?0;97697!
2@'

3?0;97697!
2@'

3?0;97697!
2@'

3?0;97697!
2@'

3?0;97697!
2@'

3?0;97697!
2@'

3?0;97697!
2@'

I tabellen ovan redovisas resultatet av den statistiska beräkningen på urvalsgruppen (alla 

förslag), som med ett konfidensintervall på 95 % testats dag för dag i eventfönstret. Resultatet 

redovisas i tabellen som t- och p-värde där p-värdet pendlar mellan lägst 0,158 fyra dagar 

efter kommunicering och som högst 0,941 dagen innan kommunicering. För att kunna påvisa 

ett statistiskt signifikant samband och förkasta mothypotesen (H1:ARAF$0), krävs ett p-värde 

under 0,05.  Som det framgår av tabellen finns det inte ett statistiskt signifikant samband 

någon av dagarna i eventfönstret och nollhypotesen förkastas därför inte. För en detaljerad 

redovisning av utförd statistisk beräkning, se bilaga 2. 

 

Resultat av hypotes 2:  
 

Figur 6: Kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för förslag från företag noterade på Large-

Cap 

 
 

Diagrammet ovan visar den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR) för 

förslag från företag noterade på Large-Cap. Dagarna innan kommunicering finns det en 

positiv trend där CAAR under dagen (T-5) är -0,44 % och vid dagen för kommunicering 

+1,19 % Den mest markanta ökningen sker mellan T-2 och T=0 då CAAR ökar från -0,03 % 
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till +1,19 %.  De två första dagarna efter kommunicering är trenden negativ där CAAR till 

T+2 sjunkit till 0 %. Dag tre (T+3) ökar CAAR till +0,78 % för att sedan dag fyra (T+4) och 

fem (T+5) sjunka. Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för denna 

urvalsgrupp under eventfönstret slutar på -0,03 %. Beräkningsdata för detta diagram finns i 

bilaga 3. 

 
Figur 7: Statistisk sammanställning av resultatet för alla förslag från företag noterade på Large-Cap 
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I tabellen ovan redovisas resultatet av den statistiska beräkningen på urvalsgruppen (Large-

Cap), som med ett konfidensintervall på 95 % testats dag för dag i eventfönstret. Resultatet 

redovisas i tabellen som t- och p-värde där p-värdena indikerar att det inte finns något 

statistisk signifikant samband under någon av dagarna. P-värdet pendlar i eventfönstret mellan 

0,071 och 0,982. Tre dagar innan och tre dagar efter kommunicering är p-värdet nära 

signifikansnivån på 0,05. De övriga dagarna visar svaga statistiskt samband. Resultatet av 

denna statistiska beräkning visar att mothypotesen, H1:ARLC$0 förkastas för samtliga dagar i 

eventfönstret. För en detaljerad redovisning av utförd statistisk beräkning, se bilaga 4. 

 

Resultat av hypotes 3: 
Figur 8: Kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för förslag från företag noterade på Mid-

Cap 
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Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (CAAR) för förslag från företag 

noterade på Mid-Cap, presenterad i diagrammet ovan, visar en svag positiv trend dagarna 

innan kommunicering. Fem dagar innan kommunicering av förslaget (T-5) är CAAR +0,19 % 

och stiger sedan till +0,40 % dagen innan kommunicering. Dagen för kommunicering (T=0) 

sker en negativ utveckling på CAAR till -0,15 %.  Urvalsgruppens högsta CAAR på +0,73 % 

inträffar dagen efter kommunicering (T+1). Dag två (T+2) sjunker CAAR till -0,36 % för att 

sedan återhämta sig dag tre, fyra och fem (T+3, T+4, T+5) och slutligen stanna på +0,28%, 

som blir den totala utvecklingen för CAAR under eventfönstret. För en detaljerad redovisning 

av utförd statistisk beräkning, se bilaga 5. 
 

Figur 9: Statistisk sammanställning av resultatet för alla förslag från företag noterade på Mid-Cap 
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I tabellen ovan redovisas resultatet av den statistiska beräkningen på urvalsgruppen (Mid-

Cap), som med ett konfidensintervall på 95 % testats dag för dag i eventfönstret. Resultatet 

redovisas i tabellen som t- och p-värde där p-värdena indikerar att det endast finns statistiskt 

signifikant samband under andra dagen efter kommunicering (T+2), dock med i stort sett 

minsta möjliga marginal. P-värdet pendlar i eventfönstret mellan 0,049 och 0,915 och är 

under samtliga dagar förutom T+2 aldrig nära signifikansnivån på 0,05. Resultatet av denna 

statistiska beräkning visar att mothypotesen, H1:ARLC$0 förkastas för samtliga dagar i 

eventfönstret förutom T+2. För en detaljerad redovisning av utförd statistisk beräkning, se 

bilaga 6. 

 

 

 

 

 

 



 41 

Resultat av hypotes 4: 
 

Figur 10: Kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för förslag från företag noterade på Small-

Cap 

 
 

Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (CAAR) för förslag från företag 

noterade på Small-Cap, presenterad i diagrammet ovan, visar en stark positiv trend dagarna 

innan kommunicering. Fem dagar innan kommunicering av förslaget (T-5) är CAAR -0,25 % 

och stiger sedan till +2,15 % två dagar (T-2), innan kommunicering. Till dagen före 

kommunicering (T-1) sker en negativ utveckling på CAAR ner till +1,26 % och sedan vidare 

ner till +0,62 % under T=0. Till dag två (T+2), ökar CAAR till +1,66 % för att sedan återigen 

under två dagar sjunka till +0,75 %. Under sista dagen (T+5) ökar CAAR till +1,19 % som 

blir slutsiffra för utvecklingen av CAAR för eventfönstret. För en detaljerad redovisning av 

utförd statistisk beräkning, se bilaga 7. 

 
Figur 11: Statistisk sammanställning av resultatet för alla förslag från företag noterade på Small-Cap 
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I tabellen ovan redovisas resultatet av den statistiska beräkningen på urvalsgruppen (Small-

Cap), som med ett konfidensintervall på 95 % testats dag för dag i eventfönstret. Resultatet 
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redovisas i tabellen som t- och p-värde där p-värdena indikerar att det inte finns något 

statistisk signifikant samband under någon av dagarna. P-värdet pendlar i eventfönstret mellan 

0,098 och 0,776. Enda dagen i eventfönstret då p-värdet är relativt nära signifikansnivån på 

0,05 är dagen innan kommunicering (T-1). De övriga dagarna visar svaga statistiska samband. 

Resultatet av denna statistiska beräkning visar att mothypotesen, H1:ARLC$0 förkastas för 

samtliga dagar i eventfönstret. För en detaljerad redovisning av utförd statistisk beräkning, se 

bilaga 8. 

 

Resultat av hypotes 6: 

 
Figur 12: Kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för personaloptionsförslag 

 
 

Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (CAAR) för förslag till 

personaloptionsprogram, presenterad i diagrammet ovan, visar en positiv trend från T-5 till 

T=0 då CAAR ökar då från +0,10 % till +1,85 %. Till dagen efter kommuniering (T+1) sker 

en svag negativ utveckling på CAAR ner till +1,83 % och sedan snabbt vidare ner till +0,63 

% till T+2. Därefter stiger CAAR fram till T+3 till +0,98 % för att sedan fram till och med 

T+5 sjunka till +0,47 %, som blir slutsiffra för utvecklingen av CAAR för eventfönstret. För 

en detaljerad redovisning av utförd statistisk beräkning, se bilaga 11. 
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Figur 13: Statistisk sammanställning av resultatet för alla personaloptionsförslag 
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I tabellen ovan redovisas resultatet av den statistiska beräkningen på urvalsgruppen 

(personaloptionsprogram), som med ett konfidensintervall på 95 % testats dag för dag i 

eventfönstret. Resultatet redovisas i tabellen som t- och p-värde där p-värdena indikerar att 

det endast finns statistisk signifikant samband under dagen T+2, där sambandet är starkt 

negativt. P-värdet pendlar i eventfönstret mellan 0,007 och 0,967. Övriga dagar visar svaga 

statistiska samband. Resultatet av denna statistiska beräkning visar att mothypotesen, 

H1:ARLC$0 förkastas för samtliga dagar i eventfönstret förutom T+2. För en detaljerad 

redovisning av utförd statistisk beräkning, se bilaga 12. 

 

Resultat av hypotes 7: 

 
Figur 14: Kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för teckningsoptionsförslag 

 
 

Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (CAAR) för förslag till 

teckningsoptionsprogram, presenterad i diagrammet ovan, visar en positiv trend de första tre 

dagarna innan kommunicering. CAAR ökar då från -0,22 % till +1,06 %. Till dagen före 

kommunicering (T-1) sker en negativ utveckling på CAAR ner till +0,99 % och sedan vidare 

ner till +0,24 % under T=0. Därefter stiger CAAR fram till T+3 till +1,57 % för att sedan 

*+,55!/!

+,1.!/!
+,1-!/!

-,+3!/! +,<<!/!

+,5.!/!

-,+<!/!
-,11!/!

-,04!/!
-,-4!/!

-,02!/!

*+,0+!/!

+,++!/!

+,0+!/!

-,++!/!

-,0+!/!

5,++!/!

#$%! #$&! #$'! #$(! #$)! #$*! #+)! #+(! #+'! #+&! #+%!

,-
-.
!/!
0
!

!

12345674859358!5/:8;39/<:!

,--.!$!#3EF4/4?8<;5/<439!

F'GHE@E;(%$&@%E')!



 44 

under T+4 sjunka till +1,17 %. Under sista dagen (T+5) ökar CAAR till +1,58 % som blir 

slutsiffra för utvecklingen av CAAR för eventfönstret. För en detaljerad redovisning av utförd 

statistisk beräkning, se bilaga 9. 

 
Figur 15: Statistisk sammanställning av resultatet för alla teckningsoptionsförslag 
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I tabellen ovan redovisas resultatet av den statistiska beräkningen på urvalsgruppen 

(teckningsoptionsprogram), som med ett konfidensintervall på 95 % testats dag för dag i 

eventfönstret. Resultatet redovisas i tabellen som t- och p-värde där p-värdena indikerar att 

det inte finns något statistisk signifikant samband under någon av dagarna. P-värdet pendlar i 

eventfönstret mellan 0,076 och 0,963. Enda dagen i eventfönstret då p-värdet är relativt nära 

signifikansnivån på 0,05 är dagen för kommunicering (T=0). De övriga dagarna visar svaga 

statistiska samband. Resultatet av denna statistiska beräkning visar att mothypotesen, 

H1:ARLC$0 förkastas för samtliga dagar i eventfönstret. För en detaljerad redovisning av 

utförd statistisk beräkning, se bilaga 10. 

 

Obs! P-värdet läses i bilagornas tabeller som ”Sig. (2-tailed)”. 

 

5.1.1 Kommentar till icke redovisat resultat 

Diagram, tabeller och beräkningar på förslag till övriga typer av aktierelaterade 

incitamentsprogram (konvertibler och köpoptioner), anses av författarna har för få 

observationer för att klassas som enskilda urvalsgrupper och kan således bidra till risken för 

missvisande resultattolkning. Därför redovisas dessa ej i detta resultatkapitel men finns ändå 

för beskådning i bilagorna 13-18. Förslagen som ingår i dessa grupper finns ändå 

representerade i de andra urvalsgrupperna där klassificeringen är gjord på med andra kriterier.  
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6. Analys  
I detta kapitel analyseras den empiriska undersökningens resultat där likheter, olikheter och 

andra mönster redogörs för, kopplat till uppsatsens presenterade teorier och tidigare 

forskning. Förklaringar till resultatets utfall ges kompletterad med viss argumentation till 

detta.  

 

Denna studie har haft syftet att undersöka svenska aktiemarknadens kortsiktiga reaktion på 

förslag till aktierelaterade incitamentsprogram. Oavsett indelning av förslagen påvisas ingen 

statistiskt signifikant abnormal avkastning (AR) i resultatet av utförda beräkningar och finner 

alltså inget stöd i den tidigare forskningen från bl.a. Ikäheimo, Holmberg, Jussila & Kjellman 

(2004). Resultatet påvisar endast trender i olika riktningar samt betydlig varians i marknadens 

reaktioner beroende på förslagens gruppindelningar.  

 

Alla förslag, förslag från företag noterade på Small-Cap och förslag till 

teckningsoptionsprogram visar på positiva trender under eventfönstret. Förslag till 

konvertibelprogram mottogs med negativ reaktion från marknaden medan 

köpoptionsprogrammen började starkt negativt för att sedan under eventfönstret genomgående 

återhämta sig. För övriga gruppindelningar visar beräkningarnas resultat på varians där den 

abnormala avkastningen pendlar mycket i respektive eventfönster. De observerade trenderna 

är inte starka och innehåller som ovan nämnt stor varians.  

 

Författarna finner till resultatens varians stöd i EMH, som menar på att marknaden 

efterjusterar eventuell under- eller överreaktion till en normal nivå i och med att den 

abnormala avkastningen i flera gruppindelningars eventfönster pendlar starkt och slutar inte 

långt från det värde den hade initialt under T-5. Varför förslag till aktierelaterade 

incitamentsprogram bidrar till efterjustering av den abnormala avkastningen kan bero på att 

förslagen kan vara svåra att värdera och att diskonteringen av dess kostnader tar tid. Att 

kurseffekten förskjuts på detta sätt stöds av Tehranian & Waegelein (1985), som dock hade 

ett längre eventfönster än denna studie. Resultatet visar på viss under- samt överreaktion, 

dock ej statistiskt signifikant sådan förutom för någon enstaka dag, (aldrig fler än en dag för 

något eventfönster).  
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Dessa anomalier tror författarna beror på den skillnad i resurser som existerar för 

investerarna, dvs. att det tar olika lång tid att värdera tillhandahållen information beroende på 

de värderingsresurser varje enskild investerare har tillgång till och/eller initierat 

flockbeteende. Investerarnas inkonsekvens tros enligt författarna även starkt bidra till påvisad 

varians i den abnormala avkastningen.  

 

Enligt signalteorin bör förslag till aktierelaterade incitamentsprogram sända signalen om 

ökande vinster i framtiden. Marknaden tenderar i denna studie att reagera med försiktighet 

och reagerar kumulativt inte på ett statistiskt signifikant sätt. Dock kan en jämnare kurva över 

CAAR innebära att marknaden haft lättare att värdera informationen och då skulle i så fall 

den statistiskt ickesignifikanta reaktionen tyda på att marknaden inte anser att aktierelaterade 

incitamentsprogram har någon stor betydelse, kanske för att programmen inte innebär några 

större kostnader i relation till företagens omsättning.  

 

Enligt Brickley, Bhagat & Lease (1985), har valet av incitamentsprogram med företagets 

karaktäristika att göra vilket i uppsatsens undersökning kan påvisas i förslagen från företag 

noterade på Small-Cap. Förslagen därifrån består till största delen av 

teckningsoptionsprogram, vilket marknaden tycks reagera positivt på. Att just dessa program 

reageras positivt på tror författarna inte har att göra med incitamentsprogrammets utformning 

i sig, utan det är kopplat till företagets storlek dvs. Cap-notering. Företag noterade på Small-

Cap befinner sig i en helt annan tillväxtfas än de stora företagen på t.ex. Large-Cap. Där kan 

ett förslag till incitamentsprogram eventuellt signalera att ett företag knyter till sig kompetens 

genom prestationsbaserad ersättning samt satsar och tror på framtida vinster. Stora företag 

behöver ofta locka ledande befattningshavare med mycket hög lön och därför blir ett 

incitamentsprogram på Large-Cap mer en agentkostnad än på Small-Cap. Tillväxtfaserna 

skiljer sig och stora företag har helt andra resurser till löner vilket betyder att pengar till höga 

löner existerar oavsett om företaget klarar sina tillväxtmål eller inte. Stora företag betalar 

ibland ut t.ex. bonusar trots minusresultat. För de mindre företagen kan 

incitamentsprogrammens förmåner eventuellt endast realiseras om tillväxtmålen uppnås och 

på så sätt genererar avkastningen som krävs för att täcka upp incitamentsprogrammens 

utfallskostnader. Detta är inget generellt utan endast en förenklad bild av företagens ojämlika 

grundförutsättningar.  
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Vidare kan ofta ledande befattningshavare i mindre företag vara mer personligt knutna till 

dessa och detta i sig kan vara en motivationsfaktor som inte är lika vanlig bland stora företag, 

utan där är det oftast ägarna till företaget (principalerna), som har personlig anknytning och 

som enligt principal-agentteorin behöver använda incitamentsprogram för att minska risken 

för agenternas möjligheter till egna vinster som ej sammanfaller med ägarnas intressen.  

 

Trots bristen på statistisk signifikans i resultatet för denna studie, finner författarna stöd i 

forskningen från DeFusco, Johnsson & Zorn (1990), som menar på en akties varians ökar vid 

kommuniceringen av förslag till aktierelaterade incitamentsprogram riktade till personer i 

ledande befattning. I denna studies observationer ökar variansen ju större företag förslagen 

härstammar ifrån. Störst varians påvisas i den abnormala avkastningen för förslagen från 

företag noterade på Large-Cap, därefter Mid-Cap. Dessa program riktade sig oftast även till 

personer i ledande befattning.  

 

Enligt marknadsteorierna kan marknaden reagera olika på förslag till incitamentsprogram 

beroende på om ett företags aktie anses vara under- eller övervärderad. Detta kan förstås 

skilja sig investerare emellan samt i deras tro på EMH. Om en aktie är övervärderad borde 

marknaden enligt teorierna reagera negativt på förslag till program men eftersom denna studie 

varken påvisar något statistiskt signifikant resultat eller tydliga negativa trender bland testade 

gruppindelningar men ändå viss abnormal avkastning, kan denna teori varken stödjas eller 

förkastas. En annan förklaring till den abnormala avkastningen trots bristen på statistisk 

signifikans med hänsyn till argumentet kring markandsteorier ovan, är att professionella 

investerare eventuellt tar chansen till arbitrage genom intensiv handel och påverkan på andra 

investerare.  

 

Varför signifikansen i denna studies resultat är så låg tror författarna beror på just variansen i 

den abnormala avkastningen. Vidare kan urvalsförslagen eventuellt inte varit tillräckligt rena 

men som författarna tidigare nämnt har kallelserna till bolagsstämmor varit de mest tydliga 

och gemensamma händelserna för studiens undersökta fenomen.  
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7. Slutsats 
I detta kapitel ges en sammanfattad syn på analysen av uppsatsens empiriska 

undersökningsresultat där en helhetsbild av marknadens eventuella syn på aktierelaterade 

incitamentsprogram, utifrån uppsatsens studie, presenteras. Detta argumenteras även utifrån 

författarnas uppfattningar om fenomenet efter genomförd undersökning.  

 

Trots att presenterade teorier och tidigare forskning antyder att aktierelaterade 

incitamentsprogram bör ha en positiv påverkan, signifikant eller ej, finner författarna en brist i 

att dessa teorier och tidigare forskning är relativt föråldrad för fenomenets anknytning till 

omvärlden idag.  

 

För inte allt länge sedan, både i Sverige och i andra länder, var bl.a. bonusskandaler ett hett 

och vanligt debattämne. Författarna tror att omvärldens och således även aktiemarknadernas 

syn på incitamentsprogram har förändrats det senaste decenniet. Av denna studies resultat att 

döma ser marknaden på fenomenet med viss försiktighet och signalen av ett förslag till 

aktierelaterat incitamentsprogram verkar inte ha sådan kurspåverkan som andra betydande 

händelser kan ha. Vidare kan förslagen till incitamentsprogram vara mer eller mindre väntade 

samt utkommunicerade genom inofficiella kanaler innan kallelsen till bolagsstämma. Rent 

monetärt innebär incitamentsprogrammen inga jättekostnader för stora företag men kan 

betyda mycket för den enskilda individen och signalen ett förslag till incitamentsprogram 

skickar marknaden kan balanseras ut av att investerarna kvittar programmens nytta mot 

kostnaderna, detta kanske för att dämpa den etiska/moraliska värdeladdning fenomenet 

innebär och således slippa oönskade kursfluktuationer.   

 

Sverige är många sammanhang ett litet land och just så i detta fall då det gäller 

aktiemarknaden. Få människor äger väldigt mycket, makthavarna känner varandra och har 

således gemensamma intressen. Detta gör att börsbolagsstrukturen skulle kunna liknas vid ett 

enda stort nätverk. Med detta vill författarna säga att trots värdeladdningen i 

incitamentsprogram vill makthavarna troligtvis ha dem kvar men för att hålla sig på rätt sida 

av den etiska/moraliska gränsen, inte skylta med programmens existens och reella innebörd. 

Kontentan blir här att detta försvårar mätning av fenomenet och att det rent kvantitativt är 

svårt att avgöra om aktierelaterade incitamentsprogram har någon kortsiktig kurspåverkan. 
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Utöver vad presenterade teorier och tidigare forskning antyder finns det enligt författarna till 

denna uppsats ett antal argument till varför marknaden kan reagera negativt på förslag till 

aktierelaterade incitamentsprogram. Argumenten innehåller variabler som ej ingår i de 

beräkningar uppsatsens empiriska undersökningsresultat bygger på. Dessa argument är 

följande:  

 

" Förslag till program riktade till ledning kan resultera i utbrett missnöje bland 

aktieägare och personal. 

 

" Förslag till program under lågkonjunktur eller när företaget gör dåligt resultat kan 

anses sakna rättfärdigad grund. 

 

" Förslag till program kan enligt personal, aktieägare och marknaden som helhet, 

generera missnöje om ersättningarna är för höga och ej står i relation till krävd 

motprestation. 

 

" Förslag till alltför kortsiktiga program kan tolkas som en fasad för att möjliggöra 

siffermanipulering och kreativ bokföring. 
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8. Förslag till vidare forskning 
I detta avslutande kapitel ger författarna förslag till angreppssätt och synvinklar ur vilka 

fenomenet aktierelaterade incitamentsprogram kan undersökas vidare.  

 

Först och främst tycker författarna att en liknande studie skulle kunna genomföras där T=0 

inte är kallelsen till bolagsstämma, utan någon annan händelse gemensam för alla företags 

förslag till aktierelaterade incitamentsprogram. Detta för att på så sätt försöka hitta den 

tidpunkt då förslaget är som ”renast” och risken för kontaminering är så låg som möjligt.  

 

En annan intressant och undersökningsbar synvinkel på fenomenet är utformningen av 

incitamentsprogrammen. Med detta menar författarna att det bör undersökas hur programmen 

är strukturerade och vilka villkor som gäller, för att eventuellt kunna se om vissa typer av 

utformning och/eller villkor har större påverkan än andra.  

 

Vidare är tidsperspektivet kring incitamentsprogrammen även intressant ur 

undersökningssynpunkt. Vissa företag har program som initieras årligen och löper parallellt 

med varandra, oftast relativt kortsiktigt, medan andra företag endast har ett program åt gången 

under längre tid. Vilken av dessa strukturer har positivast kurspåverkan? 

 

Andra angreppssätt på fenomenet är branschindelning, ägarstruktur vs. typ av program i 

företagen, samt att kanske jämföra Sverige med andra länder, främst i Europa, för att hitta 

likheter och skillnader samt vad dessa beror på.  
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Bilaga 1: Abnormal avkastning i eventfönstret för alla förslag 

 
Aktie Datum för t-0 CAP T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 

Formpipe Software 2008-02-14 Small-cap 18,55% -3,30% -1,57% -1,59% -0,47% -5,43% 1,93% -2,07% 0,72% -1,69% -2,12% 
Orexo 2008-03-04 Small-cap 1,81% -0,99% -1,93% -0,54% -0,55% -0,07% -2,70% -1,79% -1,57% -1,09% -0,07% 

Pricer B 2008-03-04 Small-cap 1,54% 3,03% 1,47% -1,45% -2,94% -3,03% 4,69% 0,00% 1,49% 2,94% 1,43% 
Cision 2008-03-05 Small-cap -2,25% -1,72% 1,87% -2,31% -1,15% 0,67% -0,55% -3,01% 0,06% 2,59% 3,15% 
Opcon 2008-03-27 Small-cap -1,47% -7,14% 4,46% 0,95% 4,25% -2,26% -2,32% 4,28% 0,52% 0,12% -1,08% 

Vitrolife 2008-03-28 Small-cap -4,85% -1,78% 0,83% 1,20% -3,63% 5,08% -1,02% -0,66% 4,55% 0,08% 0,08% 
XANO B 2008-04-03 Small-cap 1,11% 1,10% 1,09% 0,82% -2,19% -0,19% 0,07% 1,09% 0,07% -1,21% -0,71% 

Enea 2008-04-04 Small-cap -1,35% 0,60% -2,34% 2,12% 0,60% 0,11% 2,56% -1,33% 1,08% -1,34% 1,08% 
Acando B 2008-05-19 Small-cap -1,69% 1,92% 1,17% 1,16% -2,00% 0,10% 1,53% -3,42% 2,29% -3,12% -3,22% 

Formpipe Software 2009-02-11 Small-cap -2,00% 0,29% -2,05% 0,29% 1,89% 0,29% -2,07% 1,91% -2,48% 2,74% -2,89% 
Cloetta 2009-02-18 Small-cap 2,02% 0,24% 3,75% 0,24% -3,15% -7,13% -1,28% 4,08% -0,50% -6,11% 1,83% 

MultiQ Int. 2009-04-06 Small-cap -7,48% 16,88% -2,16% -2,22% -5,28% 1,27% 1,79% 5,89% -2,22% 0,22% 0,22% 
Aspiro 2009-04-14 Small-cap 2,12% -2,68% -0,80% 1,17% 0,18% 3,12% -1,73% 3,09% 4,89% -2,53% 2,95% 

Sectra B 2009-05-28 Small-cap 1,38% -1,55% 1,59% -8,22% -6,70% -3,54% -1,66% -0,66% 0,11% 0,11% 2,19% 
Formpipe Software 2010-02-11 Small-cap 0,57% 5,96% -0,16% 1,20% 0,18% -1,16% 5,57% -2,07% -2,75% -1,82% 1,20% 

Ortivus A 2010-02-22 Small-cap -6,84% -3,24% 10,35% 2,21% -4,36% 2,25% -2,54% 0,80% -3,06% 3,29% 5,57% 
Ortivus B 2010-02-22 Small-cap -0,17% 2,05% 1,57% 5,18% -1,80% -2,03% -0,38% 5,10% 1,03% -0,17% 10,72% 
Uniflex B 2010-03-19 Small-cap -1,16% -0,18% -0,18% -0,67% -1,67% -0,18% 0,83% 1,32% 1,79% -0,18% 0,31% 

Orexo 2010-03-23 Small-cap 2,22% 2,87% 2,78% -1,07% 2,72% -1,49% 0,47% 1,13% -1,48% -2,81% -2,65% 
MultiQ Int. 2010-03-29 Small-cap -3,71% 0,83% 1,33% 2,83% -3,64% -0,21% 4,36% -1,66% 1,77% -3,59% -2,21% 
Mobyson 2010-03-30 Small-cap -4,05% 7,80% -7,61% 3,80% 3,64% -0,21% -3,91% -0,21% -4,05% -0,21% -0,21% 

ITAB Shop Concept B 2010-04-01 Small-cap -0,49% -0,81% -0,50% -0,19% -0,19% -0,19% -1,44% 1,08% -1,44% 2,98% -0,19% 
Opcon 2010-04-06 Small-cap 1,54% -1,21% -2,70% -1,47% 2,47% -0,17% -0,17% -0,17% -1,88% -4,31% -1,30% 

Lagerkrantz Group B 2010-07-22 Small-cap -0,75% -0,09% 1,55% 12,16% -1,53% -0,39% -0,68% 4,32% -0,66% 1,89% -2,87% 
Orexo 2011-01-11 Small-cap -1,75% 0,66% -1,04% 13,65% -0,29% -1,15% 1,89% 4,85% -2,52% -2,37% -0,07% 

Formpipe Software 2011-02-11 Small-cap 0,64% 6,03% -0,08% 1,27% 0,25% -1,08% 5,64% -1,99% -2,68% -1,75% 1,27% 



 

Connecta 2011-03-07 Small-cap -0,34% -0,64% -1,25% -0,04% 1,49% -0,34% 0,87% -1,54% -0,34% -0,04% -0,65% 
AarhusKarlshamn 2010-10-11 Mid-cap -0,39% 2,73% 0,83% -3,08% 2,09% 0,23% -0,98% 2,06% -0,08% -1,57% -0,08% 

Avanza 2008-03-14 Mid-cap -2,49% -1,34% 1,92% 0,68% -0,33% 0,07% -3,54% 4,24% 1,67% -1,50% 1,67% 
Avanza 2011-03-10 Mid-cap 2,58% 0,17% 2,30% 0,37% 0,37% 0,37% -0,04% -1,68% -3,79% 1,69% -1,32% 

Betsson B 2008-10-24 Mid-cap 4,79% 1,83% 1,04% -1,66% -2,49% -6,59% 0,26% 1,99% 9,20% 2,99% -1,26% 
Betsson B 2010-07-23 Mid-cap -1,38% -1,66% -1,95% 4,81% -0,60% -6,07% 3,24% -1,69% -0,08% 1,01% -0,08% 
Björn Borg 2008-03-11 Mid-cap -2,18% 0,86% 1,23% -1,43% -0,68% -0,30% 2,81% 0,09% 0,46% -2,56% 5,12% 
Bure Equity 2010-03-30 Mid-cap -0,21% -1,41% 0,60% 1,00% 3,76% -0,59% 0,56% -0,97% 6,69% -1,28% 0,88% 

Gunnebo 2008-04-09 Mid-cap 0,10% -2,68% -2,76% -1,58% -2,46% -3,41% 1,01% 1,90% 1,43% 0,10% -2,08% 
IFS B 2010-03-09 Mid-cap -1,55% 0,26% 3,00% -0,64% -1,53% 0,70% 11,41% -7,80% 0,02% 0,45% -3,63% 
IFS B 2011-02-25 Mid-cap 1,38% -1,27% 0,17% -0,80% 0,41% 0,65% 1,12% -0,55% -2,46% 0,41% -0,08% 

JM 2010-03-29 Mid-cap -1,39% -0,79% -1,21% -1,01% 1,69% -1,21% -0,60% -0,18% 1,48% -0,39% 2,48% 
JM 2011-03-29 Mid-cap 0,17% -3,33% -4,40% 1,38% 4,50% -1,71% 0,36% -5,35% 1,99% -1,00% 0,38% 

Biolnvent 2008-03-13 Mid-cap -2,90% -0,28% -2,62% -4,69% 5,15% -2,69% -1,13% -5,31% 0,99% 3,60% 3,06% 
Clas Ohlson B 2009-08-10 Mid-cap 0,36% -0,08% 1,02% -1,18% -1,85% 1,27% 6,14% -1,34% 0,34% 0,13% 0,97% 
Clas Ohlson B 2010-08-11 Mid-cap 0,91% -0,81% -2,33% 0,71% 0,27% -1,49% -0,17% -0,62% -0,63% 2,77% -0,83% 

Nobia 2011-02-28 Mid-cap 1,42% 1,88% -1,97% 1,39% 4,24% 2,23% 1,28% -1,39% -0,51% 1,29% 1,27% 
Nordnet B 2011-03-25 Mid-cap 0,50% 1,01% 0,49% -0,02% 1,50% 1,48% 0,47% -3,45% 0,49% -1,03% 0,49% 
Nordnet B 2010-03-18 Mid-cap -0,19% 2,26% -0,58% -0,59% 0,22% -0,19% -0,59% -0,99% -0,19% -0,19% 1,03% 

Orc Software 2008-03-20 Mid-cap -0,23% 1,15% -0,57% -0,57% -3,87% -2,59% -4,33% -8,03% 2,64% -0,92% 1,57% 
Orc Software 2009-03-25 Mid-cap 0,56% 1,64% 0,02% -0,25% -3,98% 1,68% 2,75% -1,05% -0,79% 1,37% 0,55% 

Swedish Orphan Biovitrum 2011-03-29 Mid-cap 4,81% -1,02% 2,30% -0,03% 1,92% -5,78% -0,37% -1,73% -3,15% -0,75% -1,11% 
ÅF B 2011-03-31 Mid-cap 1,32% -0,99% -1,20% -1,01% -0,24% -0,43% 1,75% -0,82% -0,82% 1,55% -1,60% 

Intrum Justitia 2008-03-10 Mid-cap -1,25% 0,57% 3,31% -0,33% -1,22% 1,01% 11,72% -7,49% 0,33% 0,76% -3,32% 
Rezidor Hotel Group 2009-03-23 Mid-cap 0,79% -2,29% -1,56% -1,58% 4,08% 2,36% -1,51% 0,02% 1,95% -3,41% -3,13% 
Rezidor Hotel Group 2010-03-11 Mid-cap 1,44% 2,21% 0,21% 2,14% 1,71% -0,17% 4,64% 5,83% 1,49% -1,48% -0,84% 
Rezidor Hotel Group 2011-03-09 Mid-cap -2,47% 1,06% 1,32% 3,46% -0,05% 1,25% -0,82% -0,83% -1,62% -1,64% -0,86% 

Sweco B 2008-03-06 Mid-cap 1,01% 1,46% -1,25% -2,18% 2,42% -0,81% -0,82% -0,37% 4,28% -0,80% -0,80% 
TradeDoubler 2008-04-07 Mid-cap 2,44% -1,71% 1,80% -3,14% 0,56% 3,09% -1,51% 0,97% -1,93% -2,82% 3,39% 

ÅF B 2008-03-14 Mid-cap -1,32% -1,16% 0,09% 0,82% -0,27% -0,45% -2,27% -1,21% -1,60% -0,29% 4,71% 



 

ÅF B 2010-03-30 Mid-cap -0,88% 0,02% 2,27% -0,64% 0,68% -1,30% -0,65% 0,90% -0,21% 1,55% 1,52% 
Addtech B 2009-07-17 Mid-cap -1,00% -0,28% -0,03% 1,20% -1,97% 1,95% -0,52% -0,03% -0,52% -1,01% -0,77% 
Addtech B 2010-07-20 Mid-cap 2,21% -0,60% 0,61% 1,99% -0,08% -1,27% -0,94% 0,61% -1,11% 0,26% 0,61% 
Indutrade 2010-04-09 Mid-cap -0,77% -0,47% 1,36% -0,46% -0,46% 0,44% 0,44% -1,65% -1,07% 1,67% -0,76% 

Alliance Oil Company 2008-05-21 Large-cap 4,32% -0,47% 3,17% 6,02% 0,14% 7,54% -2,45% 0,14% -1,63% -1,66% 0,14% 
Electrolux A 2008-02-26 Large-cap 0,10% 0,10% 1,94% -0,35% 0,10% 3,27% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% -6,04% 
Electrolux A 2009-02-23 Large-cap 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% -6,20% 0,03% 0,03% 0,03% 
Electrolux A 2010-02-22 Large-cap -6,27% -1,15% 4,88% -0,30% 2,33% 0,44% -3,81% -0,61% -0,17% -3,65% 4,54% 
Electrolux B 2008-02-26 Large-cap -0,15% 1,10% 0,84% -2,36% 2,87% 3,04% 1,05% -3,91% -1,62% -0,15% -0,90% 
Electrolux B 2009-02-23 Large-cap -0,69% -4,70% -0,73% 2,34% -7,86% -4,05% -1,24% 3,91% 5,43% -2,33% -4,00% 
Electrolux B 2010-02-22 Large-cap -1,31% 1,32% 1,56% 1,99% 0,79% -1,45% -2,75% -0,11% -1,63% 1,50% 2,01% 

Elekta B 2008-09-03 Large-cap 4,60% 0,15% 2,19% 1,78% -0,75% -1,84% -0,41% 1,07% -1,14% -1,34% -1,55% 
Hakon Invest 2008-03-19 Large-cap 1,91% -0,28% -0,88% -1,49% 3,96% 3,24% 1,25% -0,26% 0,67% 5,16% -1,67% 
Hakon Invest 2010-03-16 Large-cap -0,17% 1,72% -0,73% 1,88% 0,74% 0,91% 0,36% -0,53% -0,89% 0,91% -0,17% 
Hakon Invest 2011-03-14 Large-cap -1,41% -1,71% 1,84% 0,05% -1,61% -1,07% -3,45% 0,64% 2,10% -0,04% 2,05% 
Industriv. C 2008-03-13 Large-cap -1,99% -0,16% 0,11% 1,45% 2,76% -1,96% -1,21% -3,37% 5,09% -1,74% -1,51% 
Kinnevik A 2010-04-15 Large-cap -1,03% 2,49% 0,02% -1,53% 1,24% -1,70% -1,73% -1,40% 1,10% -0,51% -1,22% 
Kinnevik B 2010-04-15 Large-cap -0,89% 0,58% -1,25% -0,90% 0,77% 0,76% -3,08% -1,10% 2,31% -0,34% -0,34% 

Latour B 2009-04-07 Large-cap 0,39% 0,04% 2,16% 0,04% -2,04% 0,39% 4,26% 0,71% -1,97% 0,38% 0,04% 
MTG B 2009-04-08 Large-cap -0,08% -1,49% 1,11% 1,57% -1,36% 1,45% 0,96% -2,50% -1,74% 0,63% 0,03% 
MTG B 2010-04-15 Large-cap -1,82% 0,08% -2,93% -1,36% 0,72% 3,91% -1,88% 0,51% 3,84% -0,61% 0,64% 

Nordea bank 2008-02-13 Large-cap 1,40% -1,04% 1,75% -0,58% 7,63% 1,72% -3,38% -1,53% 2,56% 1,74% -1,28% 
Ratos B 2008-03-06 Large-cap 0,35% -1,17% -0,93% -3,26% 2,24% 0,88% -1,98% 0,63% 2,74% 1,90% -3,94% 
Ratos B 2009-02-24 Large-cap -3,17% -0,85% 1,15% -3,93% -3,41% 0,03% 0,27% 2,88% 1,88% -3,36% -0,20% 
Ratos B 2010-03-04 Large-cap -1,98% -0,64% 1,68% -0,18% -0,86% 1,20% 0,73% 0,27% 1,61% 1,36% -0,82% 
Ratos B 2011-02-25 Large-cap -2,94% -1,79% -1,57% -2,65% -0,33% 0,10% 2,85% -2,23% -1,06% -0,33% 3,87% 
Tele2 A 2010-04-15 Large-cap -0,16% -0,40% 2,39% 0,46% 1,77% 2,87% 1,31% -0,74% 2,18% -4,72% -0,46% 
Tele2 B 2010-04-15 Large-cap -1,20% 1,95% -0,40% 0,16% 1,67% 0,47% -0,62% -1,17% 1,18% -2,56% -2,07% 

TeliaSonera 2010-03-08 Large-cap 1,94% 0,20% 0,50% -0,29% 0,50% -0,29% 0,98% -0,19% -0,39% 0,39% -0,87% 
TeliaSonera 2011-02-22 Large-cap -1,27% 0,39% -1,83% 1,62% 0,11% -0,16% -1,55% -0,73% -0,36% 0,97% 0,96% 



 

 
Bilaga 2: SPSS-statistik, alla förslag 

One-Sample Statistics, Alla förslag 

Eventfönster 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

T-5 86 -,001412 ,0304011 ,0032782 
T-4 86 ,001884 ,0278742 ,0030058 
T-3 86 ,003365 ,0227329 ,0024514 
T-2 86 ,002764 ,0287348 ,0030986 
T-1 86 ,000208 ,0260078 ,0028045 
T=0 86 -,001845 ,0240843 ,0025971 
T+1 86 ,002739 ,0284262 ,0030653 
T+2 86 -,003866 ,0273890 ,0029534 
T+3 86 ,003240 ,0233900 ,0025222 
T+4 86 -,003098 ,0201615 ,0021741 
T+5 86 ,000717 ,0241199 ,0026009 

 
One-Sample Test, Alla förslag 

Eventfönster 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
T-5 -,431 85 ,668 -,0014124 -,007930 ,005106 
T-4 ,627 85 ,532 ,0018839 -,004092 ,007860 
T-3 1,373 85 ,173 ,0033653 -,001509 ,008239 
T-2 ,892 85 ,375 ,0027637 -,003397 ,008924 
T-1 ,074 85 ,941 ,0002076 -,005369 ,005784 
T=0 -,710 85 ,479 -,0018447 -,007008 ,003319 
T+1 ,893 85 ,374 ,0027386 -,003356 ,008833 
T+2 -1,309 85 ,194 -,0038661 -,009738 ,002006 
T+3 1,284 85 ,202 ,0032395 -,001775 ,008254 
T+4 -1,425 85 ,158 -,0030983 -,007421 ,001224 
T+5 ,276 85 ,784 ,0007166 -,004455 ,005888 



 

 
Bilaga 3: Abnormal avkastning i eventfönstret för alla företag noterade på Large-Cap 

 
  

Aktie Datum för t-0 CAP T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 
Alliance Oil Company 21.05.08 Large-cap 4,32 % -0,47 % 3,17 % 6,02 % 0,14 % 7,54 % -2,45 % 0,14 % -1,63 % -1,66 % 0,14 % 

Electrolux A 26.02.08 Large-cap 0,10 % 0,10 % 1,94 % -0,35 % 0,10 % 3,27 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % -6,04 % 
Electrolux A 23.02.09 Large-cap 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % -6,20 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 
Electrolux A 22.02.10 Large-cap -6,27 % -1,15 % 4,88 % -0,30 % 2,33 % 0,44 % -3,81 % -0,61 % -0,17 % -3,65 % 4,54 % 
Electrolux B 26.02.08 Large-cap -0,15 % 1,10 % 0,84 % -2,36 % 2,87 % 3,04 % 1,05 % -3,91 % -1,62 % -0,15 % -0,90 % 
Electrolux B 23.02.09 Large-cap -0,69 % -4,70 % -0,73 % 2,34 % -7,86 % -4,05 % -1,24 % 3,91 % 5,43 % -2,33 % -4,00 % 
Electrolux B 22.02.10 Large-cap -1,31 % 1,32 % 1,56 % 1,99 % 0,79 % -1,45 % -2,75 % -0,11 % -1,63 % 1,50 % 2,01 % 

Elekta B 03.09.08 Large-cap 4,60 % 0,15 % 2,19 % 1,78 % -0,75 % -1,84 % -0,41 % 1,07 % -1,14 % -1,34 % -1,55 % 
Hakon Invest 19.03.08 Large-cap 1,91 % -0,28 % -0,88 % -1,49 % 3,96 % 3,24 % 1,25 % -0,26 % 0,67 % 5,16 % -1,67 % 
Hakon Invest 16.03.10 Large-cap -0,17 % 1,72 % -0,73 % 1,88 % 0,74 % 0,91 % 0,36 % -0,53 % -0,89 % 0,91 % -0,17 % 
Hakon Invest 14.03.11 Large-cap -1,41 % -1,71 % 1,84 % 0,05 % -1,61 % -1,07 % -3,45 % 0,64 % 2,10 % -0,04 % 2,05 % 
Industriv. C 13.03.08 Large-cap -1,99 % -0,16 % 0,11 % 1,45 % 2,76 % -1,96 % -1,21 % -3,37 % 5,09 % -1,74 % -1,51 % 
Kinnevik A 15.04.10 Large-cap -1,03 % 2,49 % 0,02 % -1,53 % 1,24 % -1,70 % -1,73 % -1,40 % 1,10 % -0,51 % -1,22 % 
Kinnevik B 15.04.10 Large-cap -0,89 % 0,58 % -1,25 % -0,90 % 0,77 % 0,76 % -3,08 % -1,10 % 2,31 % -0,34 % -0,34 % 

Latour B 07.04.09 Large-cap 0,39 % 0,04 % 2,16 % 0,04 % -2,04 % 0,39 % 4,26 % 0,71 % -1,97 % 0,38 % 0,04 % 
MTG B 08.04.09 Large-cap -0,08 % -1,49 % 1,11 % 1,57 % -1,36 % 1,45 % 0,96 % -2,50 % -1,74 % 0,63 % 0,03 % 
MTG B 15.04.10 Large-cap -1,82 % 0,08 % -2,93 % -1,36 % 0,72 % 3,91 % -1,88 % 0,51 % 3,84 % -0,61 % 0,64 % 

Nordea bank 13.02.08 Large-cap 1,40 % -1,04 % 1,75 % -0,58 % 7,63 % 1,72 % -3,38 % -1,53 % 2,56 % 1,74 % -1,28 % 
Ratos B 06.03.08 Large-cap 0,35 % -1,17 % -0,93 % -3,26 % 2,24 % 0,88 % -1,98 % 0,63 % 2,74 % 1,90 % -3,94 % 
Ratos B 24.02.09 Large-cap -3,17 % -0,85 % 1,15 % -3,93 % -3,41 % 0,03 % 0,27 % 2,88 % 1,88 % -3,36 % -0,20 % 
Ratos B 04.03.10 Large-cap -1,98 % -0,64 % 1,68 % -0,18 % -0,86 % 1,20 % 0,73 % 0,27 % 1,61 % 1,36 % -0,82 % 
Ratos B 25.02.11 Large-cap -2,94 % -1,79 % -1,57 % -2,65 % -0,33 % 0,10 % 2,85 % -2,23 % -1,06 % -0,33 % 3,87 % 
Tele2 A 15.04.10 Large-cap -0,16 % -0,40 % 2,39 % 0,46 % 1,77 % 2,87 % 1,31 % -0,74 % 2,18 % -4,72 % -0,46 % 
Tele2 B 15.04.10 Large-cap -1,20 % 1,95 % -0,40 % 0,16 % 1,67 % 0,47 % -0,62 % -1,17 % 1,18 % -2,56 % -2,07 % 

TeliaSonera 08.03.10 Large-cap 1,94 % 0,20 % 0,50 % -0,29 % 0,50 % -0,29 % 0,98 % -0,19 % -0,39 % 0,39 % -0,87 % 
TeliaSonera 22.02.11 Large-cap -1,27 % 0,39 % -1,83 % 1,62 % 0,11 % -0,16 % -1,55 % -0,73 % -0,36 % 0,97 % 0,96 % 

 



 

Bilaga 4: SPSS-statistik, Large-Cap 
 

One-Sample Statistics, Large-Cap 

Eventfönster N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
T-5 26 -,004423 ,0221695 ,0043478 
T-4 26 -,002183 ,0142884 ,0028022 
T-3 26 ,006171 ,0175295 ,0034378 
T-2 26 ,000090 ,0206332 ,0040465 
T-1 26 ,004675 ,0274185 ,0053772 
T=0 26 ,007594 ,0232430 ,0045583 
T+1 26 -,005917 ,0201520 ,0039521 
T+2 26 -,006043 ,0201824 ,0039581 
T+3 26 ,007774 ,0210256 ,0041235 
T+4 26 -,003183 ,0204466 ,0040099 
T+5 26 -,004898 ,0223117 ,0043757 

 
 
 

One-Sample Test, Large-Cap 

Eventfönster 
Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
T-5 -1,017 25 ,319 -,0044235 -,013378 ,004531 
T-4 -,779 25 ,443 -,0021828 -,007954 ,003588 
T-3 1,795 25 ,085 ,0061710 -,000909 ,013251 
T-2 ,022 25 ,982 ,0000898 -,008244 ,008424 
T-1 ,870 25 ,393 ,0046755 -,006399 ,015750 
T=0 1,666 25 ,108 ,0075936 -,001794 ,016982 
T+1 -1,497 25 ,147 -,0059170 -,014057 ,002223 
T+2 -1,527 25 ,139 -,0060426 -,014194 ,002109 
T+3 1,885 25 ,071 ,0077739 -,000718 ,016266 
T+4 -,794 25 ,435 -,0031827 -,011441 ,005076 
T+5 -1,119 25 ,274 -,0048984 -,013910 ,004113 

 
 



 

Bilaga 5: Abnormal avkastning i eventfönstret för alla företag noterade på Mid-Cap 
 
 

Aktie Datum för t-0 CAP T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 
AarhusKarlshamn 11.10.10 Mid-cap -0,39 % 2,73 % 0,83 % -3,08 % 2,09 % 0,23 % -0,98 % 2,06 % -0,08 % -1,57 % -0,08 % 

Avanza 14.03.08 Mid-cap -2,49 % -1,34 % 1,92 % 0,68 % -0,33 % 0,07 % -3,54 % 4,24 % 1,67 % -1,50 % 1,67 % 
Avanza 10.03.11 Mid-cap 2,58 % 0,17 % 2,30 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % -0,04 % -1,68 % -3,79 % 1,69 % -1,32 % 

Betsson B 24.10.08 Mid-cap 4,79 % 1,83 % 1,04 % -1,66 % -2,49 % -6,59 % 0,26 % 1,99 % 9,20 % 2,99 % -1,26 % 
Betsson B 23.07.10 Mid-cap -1,38 % -1,66 % -1,95 % 4,81 % -0,60 % -6,07 % 3,24 % -1,69 % -0,08 % 1,01 % -0,08 % 
Björn Borg 11.03.08 Mid-cap -2,18 % 0,86 % 1,23 % -1,43 % -0,68 % -0,30 % 2,81 % 0,09 % 0,46 % -2,56 % 5,12 % 
Bure Equity 30.03.10 Mid-cap -0,21 % -1,41 % 0,60 % 1,00 % 3,76 % -0,59 % 0,56 % -0,97 % 6,69 % -1,28 % 0,88 % 

Gunnebo 09.04.08 Mid-cap 0,10 % -2,68 % -2,76 % -1,58 % -2,46 % -3,41 % 1,01 % 1,90 % 1,43 % 0,10 % -2,08 % 
IFS B 09.03.10 Mid-cap -1,55 % 0,26 % 3,00 % -0,64 % -1,53 % 0,70 % 11,41 % -7,80 % 0,02 % 0,45 % -3,63 % 
IFS B 25.02.11 Mid-cap 1,38 % -1,27 % 0,17 % -0,80 % 0,41 % 0,65 % 1,12 % -0,55 % -2,46 % 0,41 % -0,08 % 

JM 29.03.10 Mid-cap -1,39 % -0,79 % -1,21 % -1,01 % 1,69 % -1,21 % -0,60 % -0,18 % 1,48 % -0,39 % 2,48 % 
JM 29.03.11 Mid-cap 0,17 % -3,33 % -4,40 % 1,38 % 4,50 % -1,71 % 0,36 % -5,35 % 1,99 % -1,00 % 0,38 % 

Biolnvent 13.03.08 Mid-cap -2,90 % -0,28 % -2,62 % -4,69 % 5,15 % -2,69 % -1,13 % -5,31 % 0,99 % 3,60 % 3,06 % 
Clas Ohlson B 10.08.09 Mid-cap 0,36 % -0,08 % 1,02 % -1,18 % -1,85 % 1,27 % 6,14 % -1,34 % 0,34 % 0,13 % 0,97 % 
Clas Ohlson B 11.08.10 Mid-cap 0,91 % -0,81 % -2,33 % 0,71 % 0,27 % -1,49 % -0,17 % -0,62 % -0,63 % 2,77 % -0,83 % 

Nobia 28.02.11 Mid-cap 1,42 % 1,88 % -1,97 % 1,39 % 4,24 % 2,23 % 1,28 % -1,39 % -0,51 % 1,29 % 1,27 % 
Nordnet B 25.03.11 Mid-cap 0,50 % 1,01 % 0,49 % -0,02 % 1,50 % 1,48 % 0,47 % -3,45 % 0,49 % -1,03 % 0,49 % 
Nordnet B 18.03.10 Mid-cap -0,19 % 2,26 % -0,58 % -0,59 % 0,22 % -0,19 % -0,59 % -0,99 % -0,19 % -0,19 % 1,03 % 

Orc Software 20.03.08 Mid-cap -0,23 % 1,15 % -0,57 % -0,57 % -3,87 % -2,59 % -4,33 % -8,03 % 2,64 % -0,92 % 1,57 % 
Orc Software 25.03.09 Mid-cap 0,56 % 1,64 % 0,02 % -0,25 % -3,98 % 1,68 % 2,75 % -1,05 % -0,79 % 1,37 % 0,55 % 

Swedish Orphan Bio. 29.03.11 Mid-cap 4,81 % -1,02 % 2,30 % -0,03 % 1,92 % -5,78 % -0,37 % -1,73 % -3,15 % -0,75 % -1,11 % 
ÅF B 31.03.11 Mid-cap 1,32 % -0,99 % -1,20 % -1,01 % -0,24 % -0,43 % 1,75 % -0,82 % -0,82 % 1,55 % -1,60 % 

Intrum Justitia 10.03.08 Mid-cap -1,25 % 0,57 % 3,31 % -0,33 % -1,22 % 1,01 % 11,72 % -7,49 % 0,33 % 0,76 % -3,32 % 
Rezidor Hotel Group 23.03.09 Mid-cap 0,79 % -2,29 % -1,56 % -1,58 % 4,08 % 2,36 % -1,51 % 0,02 % 1,95 % -3,41 % -3,13 % 
Rezidor Hotel Group 11.03.10 Mid-cap 1,44 % 2,21 % 0,21 % 2,14 % 1,71 % -0,17 % 4,64 % 5,83 % 1,49 % -1,48 % -0,84 % 
Rezidor Hotel Group 09.03.11 Mid-cap -2,47 % 1,06 % 1,32 % 3,46 % -0,05 % 1,25 % -0,82 % -0,83 % -1,62 % -1,64 % -0,86 % 

Sweco B 06.03.08 Mid-cap 1,01 % 1,46 % -1,25 % -2,18 % 2,42 % -0,81 % -0,82 % -0,37 % 4,28 % -0,80 % -0,80 % 
TradeDoubler 07.04.08 Mid-cap 2,44 % -1,71 % 1,80 % -3,14 % 0,56 % 3,09 % -1,51 % 0,97 % -1,93 % -2,82 % 3,39 % 

ÅF B 14.03.08 Mid-cap -1,32 % -1,16 % 0,09 % 0,82 % -0,27 % -0,45 % -2,27 % -1,21 % -1,60 % -0,29 % 4,71 % 



 

ÅF B 30.03.10 Mid-cap -0,88 % 0,02 % 2,27 % -0,64 % 0,68 % -1,30 % -0,65 % 0,90 % -0,21 % 1,55 % 1,52 % 
Addtech B 17.07.09 Mid-cap -1,00 % -0,28 % -0,03 % 1,20 % -1,97 % 1,95 % -0,52 % -0,03 % -0,52 % -1,01 % -0,77 % 
Addtech B 20.07.10 Mid-cap 2,21 % -0,60 % 0,61 % 1,99 % -0,08 % -1,27 % -0,94 % 0,61 % -1,11 % 0,26 % 0,61 % 
Indutrade 09.04.10 Mid-cap -0,77 % -0,47 % 1,36 % -0,46 % -0,46 % 0,44 % 0,44 % -1,65 % -1,07 % 1,67 % -0,76 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 6: SPSS-statistik, Mid-Cap 
One-Sample Statistics, Mid-Cap 

Eventfönster N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

T-5 33 ,001882 ,0186192 ,0032412 
T-4 33 -,000926 ,0151521 ,0026376 
T-3 33 ,001052 ,0181668 ,0031624 
T-2 33 -,002104 ,0187151 ,0032579 
T-1 33 ,004091 ,0229654 ,0039978 
T=0 33 -,005534 ,0233950 ,0040725 
T+1 33 ,008846 ,0345422 ,0060130 
T+2 33 -,010881 ,0305530 ,0053186 
T+3 33 ,004521 ,0256499 ,0044651 
T+4 33 -,000310 ,0166144 ,0028922 
T+5 33 ,002165 ,0206435 ,0035936 

 
 

One-Sample Test, Mid-Cap 

Eventfönster 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

T-5 ,581 32 ,566 ,0018818 -,004720 ,008484 
T-4 -,351 32 ,728 -,0009264 -,006299 ,004446 
T-3 ,333 32 ,742 ,0010517 -,005390 ,007493 
T-2 -,646 32 ,523 -,0021040 -,008740 ,004532 
T-1 1,023 32 ,314 ,0040906 -,004053 ,012234 
T=0 -1,359 32 ,184 -,0055336 -,013829 ,002762 
T+1 1,471 32 ,151 ,0088463 -,003402 ,021094 
T+2 -2,046 32 ,049 -,0108812 -,021715 -,000048 
T+3 1,013 32 ,319 ,0045214 -,004574 ,013616 
T+4 -,107 32 ,915 -,0003104 -,006202 ,005581 
T+5 ,603 32 ,551 ,0021653 -,005155 ,009485 



 

Bilaga 7: Abnormal avkastning i eventfönstret för alla företag noterade på Small-Cap 
 

Aktie Datum för t-0 CAP T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 
Formpipe Software 14.02.08 Small-cap 18,55 % -3,30 % -1,57 % -1,59 % -0,47 % -5,43 % 1,93 % -2,07 % 0,72 % -1,69 % -2,12 % 

Orexo 04.03.08 Small-cap 1,81 % -0,99 % -1,93 % -0,54 % -0,55 % -0,07 % -2,70 % -1,79 % -1,57 % -1,09 % -0,07 % 
Pricer B 04.03.08 Small-cap 1,54 % 3,03 % 1,47 % -1,45 % -2,94 % -3,03 % 4,69 % 0,00 % 1,49 % 2,94 % 1,43 % 
Cision 05.03.08 Small-cap -2,25 % -1,72 % 1,87 % -2,31 % -1,15 % 0,67 % -0,55 % -3,01 % 0,06 % 2,59 % 3,15 % 
Opcon 27.03.08 Small-cap -1,47 % -7,14 % 4,46 % 0,95 % 4,25 % -2,26 % -2,32 % 4,28 % 0,52 % 0,12 % -1,08 % 

Vitrolife 28.03.08 Small-cap -4,85 % -1,78 % 0,83 % 1,20 % -3,63 % 5,08 % -1,02 % -0,66 % 4,55 % 0,08 % 0,08 % 
XANO B 03.04.08 Small-cap 1,11 % 1,10 % 1,09 % 0,82 % -2,19 % -0,19 % 0,07 % 1,09 % 0,07 % -1,21 % -0,71 % 

Enea 04.04.08 Small-cap -1,35 % 0,60 % -2,34 % 2,12 % 0,60 % 0,11 % 2,56 % -1,33 % 1,08 % -1,34 % 1,08 % 
Acando B 19.05.08 Small-cap -1,69 % 1,92 % 1,17 % 1,16 % -2,00 % 0,10 % 1,53 % -3,42 % 2,29 % -3,12 % -3,22 % 

Formpipe Software 11.02.09 Small-cap -2,00 % 0,29 % -2,05 % 0,29 % 1,89 % 0,29 % -2,07 % 1,91 % -2,48 % 2,74 % -2,89 % 
Cloetta 18.02.09 Small-cap 2,02 % 0,24 % 3,75 % 0,24 % -3,15 % -7,13 % -1,28 % 4,08 % -0,50 % -6,11 % 1,83 % 

MultiQ Int. 06.04.09 Small-cap -7,48 % 16,88 % -2,16 % -2,22 % -5,28 % 1,27 % 1,79 % 5,89 % -2,22 % 0,22 % 0,22 % 
Aspiro 14.04.09 Small-cap 2,12 % -2,68 % -0,80 % 1,17 % 0,18 % 3,12 % -1,73 % 3,09 % 4,89 % -2,53 % 2,95 % 

Sectra B 28.05.09 Small-cap 1,38 % -1,55 % 1,59 % -8,22 % -6,70 % -3,54 % -1,66 % -0,66 % 0,11 % 0,11 % 2,19 % 
Formpipe Software 11.02.10 Small-cap 0,57 % 5,96 % -0,16 % 1,20 % 0,18 % -1,16 % 5,57 % -2,07 % -2,75 % -1,82 % 1,20 % 

Ortivus A 22.02.10 Small-cap -6,84 % -3,24 % 10,35 % 2,21 % -4,36 % 2,25 % -2,54 % 0,80 % -3,06 % 3,29 % 5,57 % 
Ortivus B 22.02.10 Small-cap -0,17 % 2,05 % 1,57 % 5,18 % -1,80 % -2,03 % -0,38 % 5,10 % 1,03 % -0,17 % 10,72 % 
Uniflex B 19.03.10 Small-cap -1,16 % -0,18 % -0,18 % -0,67 % -1,67 % -0,18 % 0,83 % 1,32 % 1,79 % -0,18 % 0,31 % 

Orexo 23.03.10 Small-cap 2,22 % 2,87 % 2,78 % -1,07 % 2,72 % -1,49 % 0,47 % 1,13 % -1,48 % -2,81 % -2,65 % 
MultiQ Int. 29.03.10 Small-cap -3,71 % 0,83 % 1,33 % 2,83 % -3,64 % -0,21 % 4,36 % -1,66 % 1,77 % -3,59 % -2,21 % 
Mobyson 30.03.10 Small-cap -4,05 % 7,80 % -7,61 % 3,80 % 3,64 % -0,21 % -3,91 % -0,21 % -4,05 % -0,21 % -0,21 % 

ITAB Shop Concept B 01.04.10 Small-cap -0,49 % -0,81 % -0,50 % -0,19 % -0,19 % -0,19 % -1,44 % 1,08 % -1,44 % 2,98 % -0,19 % 
Opcon 06.04.10 Small-cap 1,54 % -1,21 % -2,70 % -1,47 % 2,47 % -0,17 % -0,17 % -0,17 % -1,88 % -4,31 % -1,30 % 

Lagerkrantz Group B 22.07.10 Small-cap -0,75 % -0,09 % 1,55 % 12,16 % -1,53 % -0,39 % -0,68 % 4,32 % -0,66 % 1,89 % -2,87 % 
Orexo 11.01.11 Small-cap -1,75 % 0,66 % -1,04 % 13,65 % -0,29 % -1,15 % 1,89 % 4,85 % -2,52 % -2,37 % -0,07 % 

Formpipe Software 11.02.11 Small-cap 0,64 % 6,03 % -0,08 % 1,27 % 0,25 % -1,08 % 5,64 % -1,99 % -2,68 % -1,75 % 1,27 % 
Connecta 07.03.11 Small-cap -0,34 % -0,64 % -1,25 % -0,04 % 1,49 % -0,34 % 0,87 % -1,54 % -0,34 % -0,04 % -0,65 % 

 



 

Bilaga 8: SPSS-statistik, Small-Cap 
 

 
One-Sample Statistics, Small-Cap 

Eventfönster N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
T-5 27 -,002539 ,0458049 ,0088152 
T-4 27 ,009235 ,0444810 ,0085604 
T-3 27 ,003491 ,0311953 ,0060035 
T-2 27 ,011288 ,0417882 ,0080421 
T-1 27 -,008841 ,0267436 ,0051468 
T=0 27 -,006425 ,0239813 ,0046152 
T+1 27 ,003609 ,0256838 ,0049429 
T+2 27 ,006804 ,0269527 ,0051870 
T+3 27 -,002694 ,0222385 ,0042798 
T+4 27 -,006424 ,0237868 ,0045778 
T+5 27 ,004353 ,0291694 ,0056136 

 
One-Sample Test, Small-Cap 

Eventfönster 
Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
T-5 -,288 26 ,776 -,0025392 -,020659 ,015581 
T-4 1,079 26 ,291 ,0092348 -,008361 ,026831 
T-3 ,582 26 ,566 ,0034913 -,008849 ,015832 
T-2 1,404 26 ,172 ,0112880 -,005243 ,027819 
T-1 -1,718 26 ,098 -,0088408 -,019420 ,001739 
T=0 -1,392 26 ,176 -,0064247 -,015911 ,003062 
T+1 ,730 26 ,472 ,0036088 -,006551 ,013769 
T+2 1,312 26 ,201 ,0068039 -,003858 ,017466 
T+3 -,629 26 ,535 -,0026937 -,011491 ,006104 
T+4 -1,403 26 ,172 -,0064245 -,015834 ,002985 
T+5 ,775 26 ,445 ,0043530 -,007186 ,015892 

 
 
 



 

Bilaga 9: Abnormal avkastning i eventfönstret för teckningsoptionsbaserade incitamentsprogramförslag 
 

Aktie Datum för t-0 Incitamentsp. T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 
Formpipe Software 14.02.08 Teckningsoption 18,55 % -3,30 % -1,57 % -1,59 % -0,47 % -5,43 % 1,93 % -2,07 % 0,72 % -1,69 % -2,12 % 

Orexo 04.03.08 Teckningsoption 1,81 % -0,99 % -1,93 % -0,54 % -0,55 % -0,07 % -2,70 % -1,79 % -1,57 % -1,09 % -0,07 % 
Pricer B 04.03.08 Teckningsoption 1,54 % 3,03 % 1,47 % -1,45 % -2,94 % -3,03 % 4,69 % 0,00 % 1,49 % 2,94 % 1,43 % 
Opcon 27.03.08 Teckningsoption -1,47 % -7,14 % 4,46 % 0,95 % 4,25 % -2,26 % -2,32 % 4,28 % 0,52 % 0,12 % -1,08 % 

Vitrolife 28.03.08 Teckningsoption -4,85 % -1,78 % 0,83 % 1,20 % -3,63 % 5,08 % -1,02 % -0,66 % 4,55 % 0,08 % 0,08 % 
Enea 04.04.08 Teckningsoption -1,35 % 0,60 % -2,34 % 2,12 % 0,60 % 0,11 % 2,56 % -1,33 % 1,08 % -1,34 % 1,08 % 

Formpipe Software 11.02.09 Teckningsoption -2,00 % 0,29 % -2,05 % 0,29 % 1,89 % 0,29 % -2,07 % 1,91 % -2,48 % 2,74 % -2,89 % 
MultiQ Int. 06.04.09 Teckningsoption -7,48 % 16,88 % -2,16 % -2,22 % -5,28 % 1,27 % 1,79 % 5,89 % -2,22 % 0,22 % 0,22 % 

Aspiro 14.04.09 Teckningsoption 2,12 % -2,68 % -0,80 % 1,17 % 0,18 % 3,12 % -1,73 % 3,09 % 4,89 % -2,53 % 2,95 % 
Formpipe Software 11.02.10 Teckningsoption 0,57 % 5,96 % -0,16 % 1,20 % 0,18 % -1,16 % 5,57 % -2,07 % -2,75 % -1,82 % 1,20 % 

Ortivus A 22.02.10 Teckningsoption -6,84 % -3,24 % 10,35 % 2,21 % -4,36 % 2,25 % -2,54 % 0,80 % -3,06 % 3,29 % 5,57 % 
Ortivus B 22.02.10 Teckningsoption -0,17 % 2,05 % 1,57 % 5,18 % -1,80 % -2,03 % -0,38 % 5,10 % 1,03 % -0,17 % 10,72 % 
Uniflex B 19.03.10 Teckningsoption -1,16 % -0,18 % -0,18 % -0,67 % -1,67 % -0,18 % 0,83 % 1,32 % 1,79 % -0,18 % 0,31 % 

Orexo 23.03.10 Teckningsoption 2,22 % 2,87 % 2,78 % -1,07 % 2,72 % -1,49 % 0,47 % 1,13 % -1,48 % -2,81 % -2,65 % 
MultiQ Int. 29.03.10 Teckningsoption -3,71 % 0,83 % 1,33 % 2,83 % -3,64 % -0,21 % 4,36 % -1,66 % 1,77 % -3,59 % -2,21 % 
Mobyson 30.03.10 Teckningsoption -4,05 % 7,80 % -7,61 % 3,80 % 3,64 % -0,21 % -3,91 % -0,21 % -4,05 % -0,21 % -0,21 % 

ITAB S C B   01.04.10 Teckningsoption -0,49 % -0,81 % -0,50 % -0,19 % -0,19 % -0,19 % -1,44 % 1,08 % -1,44 % 2,98 % -0,19 % 
Opcon 06.04.10 Teckningsoption 1,54 % -1,21 % -2,70 % -1,47 % 2,47 % -0,17 % -0,17 % -0,17 % -1,88 % -4,31 % -1,30 % 
Orexo 11.01.11 Teckningsoption -1,75 % 0,66 % -1,04 % 13,65 % -0,29 % -1,15 % 1,89 % 4,85 % -2,52 % -2,37 % -0,07 % 

Formpipe Software 11.02.11 Teckningsoption 0,64 % 6,03 % -0,08 % 1,27 % 0,25 % -1,08 % 5,64 % -1,99 % -2,68 % -1,75 % 1,27 % 
Connecta 07.03.11 Teckningsoption -0,34 % -0,64 % -1,25 % -0,04 % 1,49 % -0,34 % 0,87 % -1,54 % -0,34 % -0,04 % -0,65 % 

AarhusKarlshamn 11.10.10 Teckningsoption -0,39 % 2,73 % 0,83 % -3,08 % 2,09 % 0,23 % -0,98 % 2,06 % -0,08 % -1,57 % -0,08 % 
Avanza 14.03.08 Teckningsoption -2,49 % -1,34 % 1,92 % 0,68 % -0,33 % 0,07 % -3,54 % 4,24 % 1,67 % -1,50 % 1,67 % 
Avanza 10.03.11 Teckningsoption 2,58 % 0,17 % 2,30 % 0,37 % 0,37 % 0,37 % -0,04 % -1,68 % -3,79 % 1,69 % -1,32 % 

Betsson B 24.10.08 Teckningsoption 4,79 % 1,83 % 1,04 % -1,66 % -2,49 % -6,59 % 0,26 % 1,99 % 9,20 % 2,99 % -1,26 % 
Betsson B 23.07.10 Teckningsoption -1,38 % -1,66 % -1,95 % 4,81 % -0,60 % -6,07 % 3,24 % -1,69 % -0,08 % 1,01 % -0,08 % 
Björn Borg 11.03.08 Teckningsoption -2,18 % 0,86 % 1,23 % -1,43 % -0,68 % -0,30 % 2,81 % 0,09 % 0,46 % -2,56 % 5,12 % 
Bure Equity 30.03.10 Teckningsoption -0,21 % -1,41 % 0,60 % 1,00 % 3,76 % -0,59 % 0,56 % -0,97 % 6,69 % -1,28 % 0,88 % 

Gunnebo 09.04.08 Teckningsoption 0,10 % -2,68 % -2,76 % -1,58 % -2,46 % -3,41 % 1,01 % 1,90 % 1,43 % 0,10 % -2,08 % 
IFS B 09.03.10 Teckningsoption -1,55 % 0,26 % 3,00 % -0,64 % -1,53 % 0,70 % 11,41 % -7,80 % 0,02 % 0,45 % -3,63 % 



 

IFS B 25.02.11 Teckningsoption 1,38 % -1,27 % 0,17 % -0,80 % 0,41 % 0,65 % 1,12 % -0,55 % -2,46 % 0,41 % -0,08 % 
JM 29.03.10 Teckningsoption -1,39 % -0,79 % -1,21 % -1,01 % 1,69 % -1,21 % -0,60 % -0,18 % 1,48 % -0,39 % 2,48 % 
JM 29.03.11 Teckningsoption 0,17 % -3,33 % -4,40 % 1,38 % 4,50 % -1,71 % 0,36 % -5,35 % 1,99 % -1,00 % 0,38 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 10: SPSS-statistik, Teckningsoptioner 
 

One-Sample Statistics, Teckningsoptioner 

Eventfönster N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
T-5 33 -,002195 ,0425308 ,0074037 
T-4 33 ,005582 ,0416672 ,0072533 
T-3 33 -,000244 ,0298502 ,0051963 
T-2 33 ,007472 ,0302356 ,0052633 
T-1 33 -,000728 ,0248133 ,0043194 
T=0 33 -,007491 ,0234519 ,0040824 
T+1 33 ,008465 ,0310830 ,0054109 
T+2 33 ,002432 ,0289332 ,0050366 
T+3 33 ,002393 ,0297735 ,0051829 
T+4 33 -,003986 ,0194888 ,0033926 
T+5 33 ,004060 ,0274242 ,0047739 

 
 

One-Sample Test, Teckningsoptioner 

Eventfönster 
Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
T-5 -,296 32 ,769 -,0021949 -,017276 ,012886 
T-4 ,770 32 ,447 ,0055824 -,009192 ,020357 
T-3 -,047 32 ,963 -,0002442 -,010829 ,010340 
T-2 1,420 32 ,165 ,0074723 -,003249 ,018193 
T-1 -,168 32 ,867 -,0007275 -,009526 ,008071 
T=0 -1,835 32 ,076 -,0074912 -,015807 ,000824 
T+1 1,565 32 ,128 ,0084654 -,002556 ,019487 
T+2 ,483 32 ,632 ,0024320 -,007827 ,012691 
T+3 ,462 32 ,647 ,0023935 -,008164 ,012951 
T+4 -1,175 32 ,249 -,0039857 -,010896 ,002925 
T+5 ,850 32 ,401 ,0040595 -,005665 ,013784 

 
 

 



 

Bilaga 11: Abnormal avkastning i eventfönstret för personaloptionsbaserade incitamentsprogramförslag  
 

Aktie 
Datum för 

t-0 Incitamentsp. T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 
Biolnvent 13.03.08 Personaloption -2,90 % -0,28 % -2,62 % -4,69 % 5,15 % -2,69 % -1,13 % -5,31 % 0,99 % 3,60 % 3,06 % 

Clas Ohlson B 10.08.09 Personaloption 0,36 % -0,08 % 1,02 % -1,18 % -1,85 % 1,27 % 6,14 % -1,34 % 0,34 % 0,13 % 0,97 % 
Clas Ohlson B 11.08.10 Personaloption 0,91 % -0,81 % -2,33 % 0,71 % 0,27 % -1,49 % -0,17 % -0,62 % -0,63 % 2,77 % -0,83 % 

Nobia 28.02.11 Personaloption 1,42 % 1,88 % -1,97 % 1,39 % 4,24 % 2,23 % 1,28 % -1,39 % -0,51 % 1,29 % 1,27 % 
Nordnet B 25.03.11 Personaloption 0,50 % 1,01 % 0,49 % -0,02 % 1,50 % 1,48 % 0,47 % -3,45 % 0,49 % -1,03 % 0,49 % 
Nordnet B 18.03.10 Personaloption -0,19 % 2,26 % -0,58 % -0,59 % 0,22 % -0,19 % -0,59 % -0,99 % -0,19 % -0,19 % 1,03 % 

Orc Software 20.03.08 Personaloption -0,23 % 1,15 % -0,57 % -0,57 % -3,87 % -2,59 % -4,33 % -8,03 % 2,64 % -0,92 % 1,57 % 
Orc Software 25.03.09 Personaloption 0,56 % 1,64 % 0,02 % -0,25 % -3,98 % 1,68 % 2,75 % -1,05 % -0,79 % 1,37 % 0,55 % 

Swedish Orphan Biovitr. 29.03.11 Personaloption 4,81 % -1,02 % 2,30 % -0,03 % 1,92 % -5,78 % -0,37 % -1,73 % -3,15 % -0,75 % -1,11 % 
ÅF B 31.03.11 Personaloption 1,32 % -0,99 % -1,20 % -1,01 % -0,24 % -0,43 % 1,75 % -0,82 % -0,82 % 1,55 % -1,60 % 

Intrum Justitia 10.03.08 Personaloption -1,25 % 0,57 % 3,31 % -0,33 % -1,22 % 1,01 % 11,72 % -7,49 % 0,33 % 0,76 % -3,32 % 
Rezidor Hotel Group 23.03.09 Personaloption 0,79 % -2,29 % -1,56 % -1,58 % 4,08 % 2,36 % -1,51 % 0,02 % 1,95 % -3,41 % -3,13 % 
Rezidor Hotel Group 11.03.10 Personaloption 1,44 % 2,21 % 0,21 % 2,14 % 1,71 % -0,17 % 4,64 % 5,83 % 1,49 % -1,48 % -0,84 % 
Rezidor Hotel Group 09.03.11 Personaloption -2,47 % 1,06 % 1,32 % 3,46 % -0,05 % 1,25 % -0,82 % -0,83 % -1,62 % -1,64 % -0,86 % 

Sweco B 06.03.08 Personaloption 1,01 % 1,46 % -1,25 % -2,18 % 2,42 % -0,81 % -0,82 % -0,37 % 4,28 % -0,80 % -0,80 % 
TradeDoubler 07.04.08 Personaloption 2,44 % -1,71 % 1,80 % -3,14 % 0,56 % 3,09 % -1,51 % 0,97 % -1,93 % -2,82 % 3,39 % 

ÅF B 14.03.08 Personaloption -1,32 % -1,16 % 0,09 % 0,82 % -0,27 % -0,45 % -2,27 % -1,21 % -1,60 % -0,29 % 4,71 % 
ÅF B 30.03.10 Personaloption -0,88 % 0,02 % 2,27 % -0,64 % 0,68 % -1,30 % -0,65 % 0,90 % -0,21 % 1,55 % 1,52 % 

Alliance Oil Company 21.05.08 Personaloption 4,32 % -0,47 % 3,17 % 6,02 % 0,14 % 7,54 % -2,45 % 0,14 % -1,63 % -1,66 % 0,14 % 
Electrolux A 26.02.08 Personaloption 0,10 % 0,10 % 1,94 % -0,35 % 0,10 % 3,27 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % -6,04 % 
Electrolux A 23.02.09 Personaloption 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % -6,20 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 
Electrolux A 22.02.10 Personaloption -6,27 % -1,15 % 4,88 % -0,30 % 2,33 % 0,44 % -3,81 % -0,61 % -0,17 % -3,65 % 4,54 % 
Electrolux B 26.02.08 Personaloption -0,15 % 1,10 % 0,84 % -2,36 % 2,87 % 3,04 % 1,05 % -3,91 % -1,62 % -0,15 % -0,90 % 
Electrolux B 23.02.09 Personaloption -0,69 % -4,70 % -0,73 % 2,34 % -7,86 % -4,05 % -1,24 % 3,91 % 5,43 % -2,33 % -4,00 % 
Electrolux B 22.02.10 Personaloption -1,31 % 1,32 % 1,56 % 1,99 % 0,79 % -1,45 % -2,75 % -0,11 % -1,63 % 1,50 % 2,01 % 

Elekta B 03.09.08 Personaloption 4,60 % 0,15 % 2,19 % 1,78 % -0,75 % -1,84 % -0,41 % 1,07 % -1,14 % -1,34 % -1,55 % 
Hakon Invest 19.03.08 Personaloption 1,91 % -0,28 % -0,88 % -1,49 % 3,96 % 3,24 % 1,25 % -0,26 % 0,67 % 5,16 % -1,67 % 
Hakon Invest 16.03.10 Personaloption -0,17 % 1,72 % -0,73 % 1,88 % 0,74 % 0,91 % 0,36 % -0,53 % -0,89 % 0,91 % -0,17 % 
Kinnevik A 15.04.10 Personaloption -1,03 % 2,49 % 0,02 % -1,53 % 1,24 % -1,70 % -1,73 % -1,40 % 1,10 % -0,51 % -1,22 % 
Kinnevik B 15.04.10 Personaloption -0,89 % 0,58 % -1,25 % -0,90 % 0,77 % 0,76 % -3,08 % -1,10 % 2,31 % -0,34 % -0,34 % 



 

MTG B 08.04.09 Personaloption -0,08 % -1,49 % 1,11 % 1,57 % -1,36 % 1,45 % 0,96 % -2,50 % -1,74 % 0,63 % 0,03 % 
MTG B 15.04.10 Personaloption -1,82 % 0,08 % -2,93 % -1,36 % 0,72 % 3,91 % -1,88 % 0,51 % 3,84 % -0,61 % 0,64 % 

Nordea bank 13.02.08 Personaloption 1,40 % -1,04 % 1,75 % -0,58 % 7,63 % 1,72 % -3,38 % -1,53 % 2,56 % 1,74 % -1,28 % 
Tele2 A 15.04.10 Personaloption -0,16 % -0,40 % 2,39 % 0,46 % 1,77 % 2,87 % 1,31 % -0,74 % 2,18 % -4,72 % -0,46 % 
Tele2 B 15.04.10 Personaloption -1,20 % 1,95 % -0,40 % 0,16 % 1,67 % 0,47 % -0,62 % -1,17 % 1,18 % -2,56 % -2,07 % 

TeliaSonera 08.03.10 Personaloption 1,94 % 0,20 % 0,50 % -0,29 % 0,50 % -0,29 % 0,98 % -0,19 % -0,39 % 0,39 % -0,87 % 
TeliaSonera 22.02.11 Personaloption -1,27 % 0,39 % -1,83 % 1,62 % 0,11 % -0,16 % -1,55 % -0,73 % -0,36 % 0,97 % 0,96 % 
Acando B 19.05.08 Personaloption -1,69 % 1,92 % 1,17 % 1,16 % -2,00 % 0,10 % 1,53 % -3,42 % 2,29 % -3,12 % -3,22 % 

 
  



 

Bilaga 12: SPSS-statistik, Personaloptioner 
 

One-Sample Statistics, Personaloptioner 

Eventfönster N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

T-5 38 ,001025 ,0206823 ,0033551 
T-4 38 ,001953 ,0147294 ,0023894 
T-3 38 ,003564 ,0178346 ,0028932 
T-2 38 ,000572 ,0190905 ,0030969 
T-1 38 ,006495 ,0266341 ,0043206 
T=0 38 ,004930 ,0241161 ,0039122 
T+1 38 -,000193 ,0289359 ,0046940 
T+2 38 -,011990 ,0260439 ,0042249 
T+3 38 ,003477 ,0188594 ,0030594 
T+4 38 -,002592 ,0202351 ,0032826 
T+5 38 -,002469 ,0220837 ,0035824 

 
One-Sample Test, Personaloptioner 

Eventfönster 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

T-5 ,306 37 ,762 ,0010253 -,005773 ,007823 
T-4 ,817 37 ,419 ,0019530 -,002888 ,006794 
T-3 1,232 37 ,226 ,0035644 -,002298 ,009427 
T-2 ,185 37 ,854 ,0005724 -,005702 ,006847 
T-1 1,503 37 ,141 ,0064953 -,002259 ,015250 
T=0 1,260 37 ,215 ,0049305 -,002996 ,012857 
T+1 -,041 37 ,967 -,0001929 -,009704 ,009318 
T+2 -2,838 37 ,007 -,0119904 -,020551 -,003430 
T+3 1,136 37 ,263 ,0034768 -,002722 ,009676 
T+4 -,790 37 ,435 -,0025923 -,009243 ,004059 
T+5 -,689 37 ,495 -,0024693 -,009728 ,004789 



 

 
 

Bilaga 13: Abnormal avkastning i eventfönstret för köpoptionsbaserade incitamentsprogramförslag  
 

 
Aktie Datum för t-0 Incitamentsp. T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 

Addtech B 17.07.09 Köpoption -1,00 % -0,28 % -0,03 % 1,20 % -1,97 % 1,95 % -0,52 % -0,03 % -0,52 % -1,01 % -0,77 % 
Addtech B 20.07.10 Köpoption 2,21 % -0,60 % 0,61 % 1,99 % -0,08 % -1,27 % -0,94 % 0,61 % -1,11 % 0,26 % 0,61 % 
Indutrade 09.04.10 Köpoption -0,77 % -0,47 % 1,36 % -0,46 % -0,46 % 0,44 % 0,44 % -1,65 % -1,07 % 1,67 % -0,76 % 

Lagerkrantz Gr B 22.07.10 Köpoption -0,75 % -0,09 % 1,55 % 12,16 % -1,53 % -0,39 % -0,68 % 4,32 % -0,66 % 1,89 % -2,87 % 
Hakon Invest 14.03.11 Köpoption -1,41 % -1,71 % 1,84 % 0,05 % -1,61 % -1,07 % -3,45 % 0,64 % 2,10 % -0,04 % 2,05 % 
Industriv. C 13.03.08 Köpoption -1,99 % -0,16 % 0,11 % 1,45 % 2,76 % -1,96 % -1,21 % -3,37 % 5,09 % -1,74 % -1,51 % 

Latour B 07.04.09 Köpoption 0,39 % 0,04 % 2,16 % 0,04 % -2,04 % 0,39 % 4,26 % 0,71 % -1,97 % 0,38 % 0,04 % 
Ratos B 06.03.08 Köpoption 0,35 % -1,17 % -0,93 % -3,26 % 2,24 % 0,88 % -1,98 % 0,63 % 2,74 % 1,90 % -3,94 % 
Ratos B 24.02.09 Köpoption -3,17 % -0,85 % 1,15 % -3,93 % -3,41 % 0,03 % 0,27 % 2,88 % 1,88 % -3,36 % -0,20 % 
Ratos B 04.03.10 Köpoption -1,98 % -0,64 % 1,68 % -0,18 % -0,86 % 1,20 % 0,73 % 0,27 % 1,61 % 1,36 % -0,82 % 
Ratos B 25.02.11 Köpoption -2,94 % -1,79 % -1,57 % -2,65 % -0,33 % 0,10 % 2,85 % -2,23 % -1,06 % -0,33 % 3,87 % 

 
  



 

Bilaga 14: SPSS-statistik, Köpoptioner 
One-Sample Statistics, Köpoptioner 

Eventfönster N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

T-5 11 -,010049 ,0157536 ,0047499 
T-4 11 -,007009 ,0062448 ,0018829 
T-3 11 ,007191 ,0120069 ,0036202 
T-2 11 ,005819 ,0430268 ,0129731 
T-1 11 -,006633 ,0182838 ,0055128 
T=0 11 ,000286 ,0114501 ,0034523 
T+1 11 -,000209 ,0214408 ,0064647 
T+2 11 ,002527 ,0216812 ,0065371 
T+3 11 ,006376 ,0218071 ,0065751 
T+4 11 ,000878 ,0165449 ,0049885 
T+5 11 -,003919 ,0214081 ,0064548 

 
One-Sample Test, Köpoptioner 

Eventfönster 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

T-5 -2,116 10 ,060 -,0100490 -,020632 ,000534 
T-4 -3,723 10 ,004 -,0070092 -,011205 -,002814 
T-3 1,986 10 ,075 ,0071912 -,000875 ,015258 
T-2 ,449 10 ,663 ,0058189 -,023087 ,034725 
T-1 -1,203 10 ,257 -,0066331 -,018916 ,005650 
T=0 ,083 10 ,936 ,0002860 -,007406 ,007978 
T+1 -,032 10 ,975 -,0002087 -,014613 ,014195 
T+2 ,387 10 ,707 ,0025271 -,012038 ,017093 
T+3 ,970 10 ,355 ,0063764 -,008274 ,021027 
T+4 ,176 10 ,864 ,0008781 -,010237 ,011993 
T+5 -,607 10 ,557 -,0039190 -,018301 ,010463 

 



 

Bilaga 15: Sammanfattning av undersökningens resultat för företag med personaloptionsbaserade incitamentsprogramförslag 
 

 
 
 
 
 

 
T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 

AAR -1,00% -0,70% 0,72% 0,58% -0,66% 0,03% -0,02% 0,25% 0,64% 0,09% -0,39% 
CAAR -1,00% -1,70% -0,98% -0,40% -1,06% -1,03% -1,06% -0,80% -0,17% -0,08% -0,47% 

T-värde -2,116 -3,723 1,986 0,449 -1,203 0,083 -0,032 0,387 0,97 0,176 -0,607 
Frihetsgrader 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Kritisk gräns 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 1,812 

P-värde 0,060 0,004 0,075 0,663 0,257 0,936 0,975 0,707 0,355 0,864 0,557 
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Bilaga 16: Abnormal avkastning i eventfönstret för konvertibelbaserade incitamentsprogramförslag 
 

Aktie Datum för t-0 Incitamentsp.  T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 
Cision 05.03.08 Konvertibler -2,25 % -1,72 % 1,87 % -2,31 % -1,15 % 0,67 % -0,55 % -3,01 % 0,06 % 2,59 % 3,15 % 
Cloetta 18.02.09 Konvertibler 2,02 % 0,24 % 3,75 % 0,24 % -3,15 % -7,13 % -1,28 % 4,08 % -0,50 % -6,11 % 1,83 % 

Sectra B 28.05.09 Konvertibler 1,38 % -1,55 % 1,59 % -8,22 % -6,70 % -3,54 % -1,66 % -0,66 % 0,11 % 0,11 % 2,19 % 
XANO B 03.04.08 Konvertibler 1,11 % 1,10 % 1,09 % 0,82 % -2,19 % -0,19 % 0,07 % 1,09 % 0,07 % -1,21 % -0,71 % 

 
  



 

Bilaga 17: SPSS-statistik, Konvertibler 
One-Sample Statistics, Konvertibler 

Eventfönster N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

T-5 4 ,005636 ,0191609 ,0095804 
T-4 4 -,004829 ,0137433 ,0068717 
T-3 4 ,020731 ,0116123 ,0058062 
T-2 4 -,023667 ,0413149 ,0206575 
T-1 4 -,032999 ,0241207 ,0120603 
T=0 4 -,025485 ,0355586 ,0177793 
T+1 4 -,008553 ,0076674 ,0038337 
T+2 4 ,003774 ,0298759 ,0149379 
T+3 4 -,000662 ,0029272 ,0014636 
T+4 4 -,011520 ,0365904 ,0182952 
T+5 4 ,016152 ,0164538 ,0082269 

 
 

One-Sample Test, Konvertibler 

Eventfönster 

Test Value = 0                                        

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

T-5 ,588 3 ,598 ,0056360 -,024853 ,036125 
T-4 -,703 3 ,533 -,0048286 -,026697 ,017040 
T-3 3,570 3 ,038 ,0207308 ,002253 ,039209 
T-2 -1,146 3 ,335 -,0236666 -,089408 ,042075 
T-1 -2,736 3 ,072 -,0329994 -,071381 ,005382 
T=0 -1,433 3 ,247 -,0254847 -,082066 ,031097 
T+1 -2,231 3 ,112 -,0085526 -,020753 ,003648 
T+2 ,253 3 ,817 ,0037744 -,043765 ,051314 
T+3 -,452 3 ,682 -,0006619 -,005320 ,003996 
T+4 -,630 3 ,574 -,0115198 -,069743 ,046704 
T+5 1,963 3 ,144 ,0161519 -,010030 ,042334 



 

 
Bilaga 18: Sammanfattning av undersökningens resultat för företag med konvertibelbaserade incitamentsprogramförslag. 

 
 

 
 
 
 

 
T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T-0 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 

AAR 0,56% -0,48% 2,07% -2,37% -3,30% -2,55% -0,86% 0,38% -0,07% -1,15% 1,62% 
CAAR 0,56% 0,08% 2,15% -0,21% -3,51% -6,06% -6,92% -6,54% -6,61% -7,76% -6,14% 

T-värde 0,588 -0,703 3,57 -1,146 -2,736 -1,433 -2,231 0,253 -0,452 -0,63 1,963 
Frihetsgrader 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Kritisk gräns 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 

P-värde 0,598 0,533 0,038 0,335 0,072 0,247 0,112 0,817 0,682 0,574 0,144 
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