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Abstract 

 

The aim of this study is to examine the market reaction when information about a company’s foreign 

direct  investment  is  announced  and  how  that  affects  the  shareholder’s  value. Also  of  interest  is 

whether the market reacts differently depending on which country the investment is established in 

and which mode  of  entry  is  used.  This will  be  achieved  by  using  an  event  study  approach.  The 

selection  that  was  used  consisted  of  206  companies  registered  on  the  Nasdaq  OMX  Nordic 

homepage, which had during a time period stretching from 1999 to 2009 established a foreign direct 

investment in the regions BRIC, Europe or the USA using the mode of organic growth, joint venture 

or  acquisition.  The  units were  submitted  to  a  hypothesis  test,  this was  done  to  determine  if  an 

abnormal return was attained during the event window. The event window consisted of eleven days, 

five days before the announcement and five days after, which includes the announcement day. The 

tests were performed on  the units as a whole and divided  into categories depending on mode of 

entry, region and country. The event study was accompanied by a questionnaire. 

The  result  of  the  study  show  no  statistically  significant  abnormal  return  related  to  the 

announcement of a foreign direct investment. There were however some indications of a deviation 

when the units were divided into region, most noticeably between the regions BRIC, which showed a 

steady  negative  development,  and  Europe, which  showed  a  steady  positive  development.  These 

results were however not significant. 

  

 

 

   



 
 

Förord 

 

Det har varit en lång väg! 

Efter att ha avslutat arbetet kan vi konstatera att det har varit en mycket givande tid. Trots att vi har 

stött på problem längs vägen har tiden varit lärorik, inte enbart ur akademiska aspekter men även ur 

sociala. Vi  vill även betona att detta arbete  inte hade kunnat  slutföras om  vi  inte hade den goda 

supporten av alla de vänner som har funnits till hands vid behov och våra handledare. 

 Tacktal 

Vi  vill  först o  främst  tacka  våra nära o  kära  som har  ställt upp  vid de  tidpunkter  som  känts  som 

jobbigast. Ett stort tack till er som har kommit med nyttig kritik och förslag, samt ett hjärtligt tack till 

seminariegruppen som genom sitt deltagande har inspirerat oss att kämpa vidare till att uppnå vårt 

mål.  

Till våra handledare vill vi  tacka  för den goda vägledning  som har givits och hoppas att vi  lyckats 

tillgodose er med en intressant uppsats.  TACK! 

Ett speciellt tack vill vi även ägna till Peter Engstedt på Handelsbanken, som ställt upp och svarat på 
vår enkät.  TACK! 
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1. Inledning 
I  inledningen beskrivs uppsatsens ämne och problemets bakgrund, vilken mynnar ut  i en problemformulering 
och uppsatsens syfte. Vidare redogörs de avgränsningar som gäller samt uppsatsens disposition. 

 

1.1 Inledning 

Globalisering och  internationalisering av företag är  ingenting nytt, utan har fortgått sedan den 

industriella  revolutionen.  Framför  allt  är  det  teknologiska  framsteg  och  politiska  beslut  som 

möjliggjort  att  globaliseringstakten  har  ökat.1 Den  utveckling  vi  ser  i  dag  är  unik.    Världens 

länder har aldrig tidigare varit så sammanflätade.  Dagens globaliseringsvåg, som än inte kan ses 

ett slut på, kan sägas ha sin början på slutet av 80‐talet. Det är främst informationsteknologins 

utveckling som varit drivkraften för denna globaliseringsvågs framfart.2  

Samtidigt  som  globaliseringstakten  har  ökat  har  hela  världen  förvandlats  till  en  spelplan  för 

företagen att verka på.   Denna utveckling  innebär att  företagen kommer  i kontakt med andra 

affärsbeteenden och nya  kulturer. Doole &  Lowe menar  att den ökade  globala handeln mer 

eller mindre tvingar företag att vara insatta i hur kultur utrycker sig i andra delar av världen för 

att lyckas med en utlandsetablering.3 

Företag får tillgång till andra länders marknader genom olika etableringsformer. Det finns flera 

olika etableringsmetoder vid en utlandsexpansion för företag att välja mellan, men de vanligast 

förekommande är företagsförvärv, Joint Venture samt organisk tillväxt.4 

Fler och fler svenska företag väljer att etablera sig utomlands. Dessa etableringar sker allt mer i 

form  av  förvärv  och  fusioner.5  Baltikum,  Kina  och  Indien  är  de  länder  som  är  vanligast  då 

svenska  företag  väljer  att  etablera  sig  på  nya marknader.6  Dock  kan  det  även  ses  en  stor 

framväxt av expansion på den  ryska marknaden.  IKEA, Sandvik, Volvo och Scania är några av 

Sveriges största företag som är verksamma på den ryska marknaden, och denna expansion spås 

att  fortsätta  även  framöver.  Denna  snabba  utveckling  har  skett  trots  invecklad  byråkrati, 

korruption och skillnader i affärskultur.7 Svenska företag har länge varit verksamma på de övriga 

europeiska  marknaderna.  Dessa  attraktiva  marknader  har  varit  tillgängliga  på  grund  av  en 

geografisk närhet samt en snarlik ekonomisk och kulturell utveckling. 

                                                            
1 www.regeringen.se 
2 www.ekonomifakta.se 
3 Doole & Lowe (2005), “International Marketing Strategy” 
4 Doole & Lowe (2005), “International Marketing Strategy” 
5 www2.isa.se 
6 www.etableringutomlands.se 
7 www.etableringutomlands.se 
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Motiv  till  utlandsetableringar  kan  vara  kostnadseffektivisering  genom  att  söka  låga 

arbetskraftskostnader, söka marknader med stor  tillväxt eller efterfrågan på produkter. Dessa 

är egenskaper som går att  finna på de kinesiska, ryska,  indiska och brasilianska marknaderna.  

Tillsammans  har  tidigare  nämnda  länder  fått  det  gemensamma  namnet  BRIC.  Begreppet 

introducerades  i Goldman Sachs rapport ”Dreaming with BRICs: The path  to 2050”  från 2003. 

BRIC‐länderna präglas  samtliga  av  en  enorm  ekonomisk  tillväxt, och  i  rapporten  framgår det 

tydligt att dessa länder har alla förutsättningar för att på sikt kunna växa sig tillräckligt starka för 

att tillsammans kunna mäta sig ekonomiskt med G6 (Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, England 

och USA).8 

I en undersökning som Öhrlings har gjort i samarbeta med Globe Forum 2007 visar det sig att 37 

procent av de  tillfrågade svenska medelstora  företagen överväger en etablering  i Kina,  Indien 

eller Europa. I samma undersökning framgår det även att 24 procent av de tillfrågade företagen 

har  gått  från  att  överväga  en  etablering  till  att  aktivt  planera  en  etablering  på  dessa 

marknader.9  I Exportrådets underökning av svenska företag på den indiska marknaden framgick 

det att svenska  företag har en positiv syn på  framtiden, och ser  Indien som en marknad med 

potential. Idag finns det cirka 130 svenska företag på den indiska marknaden.10 I en rapport som 

SEB  i  samarbete  med  exportrådet  släppte  2008  framgår  det  att  de  svenska  företagens 

expansion på den kinesiska marknaden fortsätter i rask takt.11 

 

1.2 Problemdiskussion  

Den  senaste  tiden  har  det  uppmärksammat  mycket  i  media  kring  företagsuppköp  samt 

samarbeten  företag  i mellan. Många  av  Sveriges  stora  företag  har  genom  pressmeddelande 

meddelat  allmänheten  om  nyetableringar  utomlands.  Som  tidigare  nämnts  väljer  svenska 

företag att etablera sig utomlands. Att genomföra en utlandsetablering är ofta kostsamt och de 

förväntade effekterna av etableringen ger många gånger inte den lönsamhet som förutsetts och 

önskas.12 Det är därför viktigt att företaget har en bakomliggande tanke som motiverar val av 

etablering  samt  har  ett  utvecklat  tillvägagångssätt  vid  genomförandet  för  att  lyckas.13  Den 

främsta orsaken till en utlandsetablering är den ekonomiska, där motivet är att öka företagets 

                                                            
8 Goldman Sachs (2003), “Dreaming with BRICs: The Path to 2050” 
9 www.pwc.com 
10 www.mynewsdesk.com 
11 SEB & Swedish Trade Council (2008), “China Survey 2008”  
12 Olve (1988), ”Företag köper företag” 
13 Lindgren (1981), ”Internationella företagsförvärv” 
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värde.14  Då  det  är  företagsledningen  som  har  i  fått  i  uppdrag  från  aktieägarna  att  utveckla 

företagets  verksamhet  i  linje  med  deras  önskan,  och  därmed  besitter  makten  att  driva 

etableringsprocessen, är det av  intresse att undersöka hur beslutet om val av etableringsform 

samt val av plats på denna etablering påverkar aktieägarna. 

Diskussionen ovan har lett till följande problemformulering:  

Hur viktig är den geografiska placeringen av en utlandsetablering  samt hur  stor  inverkan har 

etableringsformen på aktieägarnas förmögenhetsvärde? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med  denna magisteruppsats  är  att  undersöka  hur  ett  företags  börskurs  påverkas  vid 

tillkännagivandet av en utlandsetablering. 

 

Delsyfte 1: 

 Reagerar aktiemarknaden olika beroende på vilket land utlandsetableringen sker i? 

 

Delsyfte 2:  

Blir  reaktionen  annorlunda  beroende  på  om  etableringen  sker  genom  organisk  tillväxt,  Joint 

Venture eller förvärv? 

 

1.4 Avgränsningar 

Tre regioner har utvalts att ingå i denna undersökning; BRIC, Europa samt USA. Detta val anser 

författarna  ger  en  bred  variation  avseende  både  geografisk  spridning  samt  ekonomisk 

utveckling. BRIC består av  länderna Brasilien, Ryssland,  Indien och Kina. Europa representeras 

av  Frankrike,  Italien  och  Tyskland.  Intentionerna  var  att  välja  de  tre  största  ekonomierna  i 

Europa,  men  då  det  visade  sig  svårt  att  finna  tillräckligt  många  events  från  den  brittiska 

marknaden byttes denna ut mot Italien, den fjärde största ekonomin.15 

                                                            
14 Doole & Lowe (2005), “International Marketing Strategy” 
Haunschild (1993), ”Interorganizational Imitation: The impact of Interlocks on Corporate Acquisition Activity” 

15 www.cia.gov (1) 
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Begreppet  utlandsetablering  har  begränsats  till  direktinvesteringar,  och  har  delats  upp  i 

kategorierna organisk tillväxt,  Joint Venture samt  förvärv. Denna  indelning har gjorts då detta 

följer majoriteten av den forskning som finns på området.  

Urvalet av företag har avgränsats till börsnoterade företag som är registrerade på Nasdaq OMX 

Nordics  hemsida.   Denna  avgränsning  har  gjorts  av  praktiska  skäl.  Författarna  har  inte  gjort 

någon medveten  begränsning  gällande  antal  av  företag,  antalet  har  baserats  på  tillgång  till 

information. 

Tidsramen  för  undersökningen  är  en  tioårsperiod med  början  1999  till  2009.  I  och med  att 

denna  uppsats  skrevs  under  höstterminen  2009  avslutades  detta  år med månaden  oktober, 

månaden  uppsatsen  började  skrivas.  Tidsperioden  har  valts  på  grund  av  tillgänglighet  av 

information  på Nasdaq OMX Nordics  hemsida  samt  att  författarna  anser  tidsperioden  är  en 

tillräcklig tidsram för att belysa det utsatta syftet. 
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1.5 Disposition 
 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsatser Kritisk 
granskning

 

 

Figur 1 ‐ Egen modell över uppsatsens disposition. 

 

Uppsatsen börjar med inledningen, där arbetets ämne beskrivs kort. I detta avsnitt förs även en 

problemdiskussion,  som  presenterar  problemets  bakgrund  och  mynnar  ut  i  en 

problemfrågeställning  och  ett  syfte  som  uppsatsen  ämnar  besvara.  Vidare  redogörs  de 

avgränsningar som gäller för uppsatsen.  

I  teoriavsnittet  presenteras  de  teorier  som  ligger  till  grund  för  uppsatsens  teoretiska 

referensram.  De  teorier  som  behandlas  är  den  effektiva  marknadshypotesen,  Corporate 

Governance  med  tillhörande  agentteori  och  signalteori,  samt  etableringsformerna  organisk 

tillväxt,  Joint  Venture  och  förvärv.  Kapitlet  avslutas med  en  presentation  av  tidigare  studier 

inom ämnet. 

I  metodavsnittet  beskrivs  tillvägagångssättet  som  använts  för  att  utföra  uppsatsens 

undersökning.    Härunder  ges  en  närmare  beskrivning  av  den  eventstudie  och 

enkätundersökning  som  utförts  för  att  besvara  uppsatsens  frågeställning.  Det  ges  även  en 

ingående redogörelse över hur datainsamlingen till dessa undersökningar har genomförts. 

I  empiriavsnittet  presenteras  ekonomiska  faktorer  för  varje  land  som  påverkar  hur  attraktiv 

marknaden  är  för  utländska  investeringar.  Det  framläggs  även  en  sammanställning  av  de 

resultat som utförandet av eventstudien och enkätundersökningen har gett. 

I analysavsnittet vägs teori och empiri samman, vilket leder fram till slutsatser kring det utsatta 

syftet, som presenteras i kapitlet slutsatser. 

Uppsatsen  avslutas  med  kapitlet  kritisk  granskning,  där  en  kritisk  diskussion  angående 

reliabilitet, validitet samt uppsatsens generaliserbarhet förs. Det ges även kritik till uppsatsens 

teori samt förslag på fortsatt forskning i det ämne uppsatsen berör.   
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2. Teori 
Detta  kapitel  lägger  fram  de  teorier  som  undersökningen  stödjer  sig  på.  Dessa  är  den  effektiva 
marknadshypotesen,  Corporate  Governance  med  tillhörande  agentteori  och  signalteori,  samt 
etableringsformerna  organisk  tillväxt,  Joint  Venture  och  förvärv.  Det  ges  även  en  presentation  av  tidigare 
forskning som utförts inom området för studien. 

 

Studiens  avsikt  är  att  utifrån  den  effektiva  marknadshypotesen,  Corporate  Governance  med 

tillhörande agentteori och signalteori samt etableringsmetoderna organisk tillväxt, Joint Venture och 

förvärv besvara  följande  fråga: Hur  viktig  är  den  geografiska  placeringen  av  en  utlandsetablering 

samt hur stor  inverkan har etableringsformen på aktieägarnas förmögenhetsvärde? För att besvara 

hur viktigt det är med placeringen av en utlandsetablering måste det först klargöras varför företag 

väljer  att  göra  etableringar  och  hur  beslutet  att  välja  vart  etableringen  skall  ske  förklaras. Detta 

besvaras  genom  Corporate  Governance,  agentteori  samt  en  granskning  av  etableringsformerna 

förvärv, Joint Venture, organisk tillväxt och deras respektive egenskaper.  

Det är även av vikt att belysa hur och varför företag använder  information för att skapa reaktioner 

på  aktiemarknaden.  Detta  förklaras  genom  signalteori.  Då  denna  uppsats  undersöker  eventuella 

reaktioner som sker på aktiemarknaden vid utannonseringen av en utlandsetablering används teorin 

om  den  effektiva  marknaden  som  stöd  för  att  förklara  att  aktiepriserna  återspeglar  fullständig 

tillgänglig information. 

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 

Teorin om den effektiva marknaden presenterades av Fama i artikeln ”Efficient Capital Markets: 

A Review of Theory and Empirial Work” från 1970.  Fama beskriver den effektiva marknaden på 

följade sätt: 

”A market in which prices at any time ”fully reflect” available information is called ”efficient”.” 

Klälla: Fama (1970),”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work” 

Den  effektiva  marknadshypotesen  har  lagt  grunden  för  den  vetenskapliga  synen  på  hur 

marknaden  reagerar  på  ny  information.  Enligt  teorin  återspeglar  priserna  på  en  effektiv 

marknad alltid all fullständig  information som finns tillgänglig. Utifrån priserna kan då företag, 

investerare  och  övriga  finansiella  aktörer  fatta  sina  beslut  på.  Teorin  grundar  sig  i  att 

marknadsaktörerna  är  rationella  och  tolkar  informationen  på  rätt  sätt,  vilket  leder  till  att 
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investerare och företag endast kan förvänta sig normal avkastning. Det blir därför omöjligt att 

använda  information  för att  tjäna pengar,  i och med att alla på marknaden har  tillgång  till all 

information  och  aktiepriset  har  justerats  till  jämviktspris. Då  alla  priser  redan  återspeglar  all 

information är det omöjligt att  finna aktier  som är antingen över‐ eller undervärderade. Den 

effektiva marknaden kan  i sin tur delas  in  i tre nivåer av effektivitet; svag, halvstark och stark 

form av effektivitet.16  

 

2.1.1 Svag form 

I den svaga  formen menar Fama att priset påverkas av all den historiska  informationen som 

finns  tillgänglig  på marknaden.  Vidare menar  Fama  att  på  grund  av  detta  kan  inte  denna 

information användas för att göra övervinster, då  informationen finns tillgänglig för alla. Han 

menar även att det inte går att förutse framtida aktiepriser med enbart historisk information.  

Enligt Ross, Westerfield & Jaffe antar kapitalmarknaden den svaga formen av effektivitet om 

informationen endast basteras på historisk information.17  

 

2.1.2 Halvstark form 

Skillnaden mellan  denna  form  och  den  svaga  formen  är  att marknaden  påverkas  både  av 

historisk  information  samt  offentlig  information  som  till  exempel  pressmeddelanden  och 

årsredovisningar.  Till  skillnad  från  den  svaga  formen  kräver  den  halvstarka  formen  mer 

kunskap och skicklighet för att ta till sig tillgänglig  information. Dock gäller det även  i denna 

form att informationen ej kan användas för att göra övervinst. En metod för att pröva detta är 

genom en eventstudie.18 

 

2.1.3 Stark form 

Den  starka  formen  påverkas  av  all  typ  av  information;  historisk  information,  offentlig 

information och även ickeoffentlig information, så kallad insiderinformation. Ross, Westerfield 

& Jaffe menar att en marknad är starkt effektiv när aktiepriserna återspeglar all offentlig och 

                                                            
16 Fama (1970), ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work” 
17 Ross, Westerfield & Jaffe (2005), “Corporate Finance” 
18 Ross, Westerfield & Jaffe (2005), “Corporate Finance” 
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ickeoffentlig information. Det vill säga att all information är inkluderad i börskursen, vilket i sin 

tur  innebär  att  trots  att  insiderinformation  utbytes  upptäcker marknaden  detta  och  priset 

återspeglar  den  informationen.19 Det  är  viktigt  att  klargöra  att  ej  heller  i  denna  form  kan 

information  ge  investerare  möjlighet  att  göra  övervinster,  då  det  inte  råder 

informationsövertag.20 

Utifrån dessa tre nivåer kan marknadens effektivitet mätas samt mäta vilken sorts information 

som är  tillgänglig på marknaden. Även vilken  typ av  information som krävs  för att generera 

potentiella  överavkastningar  går  att  mätas  med  hjälp  av  dessa  nivåer.  Det  går  även  att 

fastställa  hur  effektiv  marknaden  är.  Enligt  den  effektiva  marknadshypotesen  kommer 

finansmarknaderna att vara i jämvikt så länge de är effektiva. 

 

2.1.4 Kritik till den effektiva marknadshypotesen 

Kritik har riktats mot den effektiva marknadshypotesen. George Soros menar att det råder en 

dubbelkommunikation  och  inte  en  enkelriktad  kommunikation  som  den  effektiva 

marknadshypotesen  förespråkar.  Soros  menar  att  även  börsen  kan  skicka  signaler  till 

marknaden  och  inte  bara marknaden  till  börsen.21  Detta  är  något  som  Subrahmanyam  & 

Sheridan  motsäger  i  sin  undersökning.  Dock  använder  de  sig  av  Soros  påstående  i 

undersökningen.22  

Då syftet med denna uppsats är att mäta marknadens reaktion efter ett  tillkännagivande av 

ett företags utlandsetablering har den effektiva marknadshypotesen valts, då den förespråkar 

att  aktiepriserna  återspeglar  alltid  fullständig  information  som  finns  tillgänglig.  Enligt  Ross, 

Westerfield  &  Jaffe  är  eventstudien  en  vanligt  förekommande  metod  för  att  testa  den 

halvstarka formen av effektivitet.23 

 

                                                            
19 Ross, Westerfield & Jaffe (2005), ”Corporate Finance” 
20 Fama (1970), ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work” 
21 Soros (2007), “The Age of Fallibility” 
22 Avanidhar & Titman (2001), “Feedback from Stock Prices to Cash Flows” 
23 Ross, Westerfield & Jaffe (2007), “Corporate Finance” 
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2.2 Corporate Governance 

Med Corporate Governance avses hur strukturen av kontrollsystemet  i  företaget är utformat, 

samt  vilka  som  sitter på de poster  som ansvarar  inför ägarna, det  vill  säga aktieägarna.24 På 

senare  tid har detta  ämne blivit  allt mer omdebatterat.25 Orsaker  till denna debatt  är bland 

annat: (1) Separationen mellan ägandet och kontrollsystemet, (2) företagsskandaler, (3) ett ökat 

ansvartagande  för  aktieägarnas  intressen.  I  de  flesta  fall  utspelar  sig  separationen  mellan 

ägandet  och  kontrollsystemet  i  företagsstrukturer  som  är  uppbyggda  utefter  ett  hierarkiskt 

system. De senaste två decenniernas långa rad av uppmärksammade företagsskandaler har lyft 

fram problematiken kring  relationen mellan aktieägarna och  styrelsen  i ett  företaget.26 Enligt 

Michael Jensen kretsar den globala debatten om Corporate Governance kring diskussioner om 

vad  som  är  företagets  faktiska mål. Oenigheten  i  vad  som  är  företagens  egentliga  ändamål 

bottnar i de komplexa intressen som råder inom ett företag. Det finns en rad definitioner på vad 

Corporate Governance  är  och  hur  det  bör  fungera. Några  av  dessa  definitioner  presenteras 

nedan:  

”The business corporation is an instrument through which capital is assembled for the activities 
of producing and distributing goods and services and making  investments. Accordingly, a basic 
premise  of  corporation  law  is  that  a  business  corporation  should  have  as  its  objective  the 
conduct of  such  activities with  a  view  to  enhancing  the  corporation’s profit  and  gains of  the 
corporation’s owners that is the shareholders.” 

”A corporation is an artificial being invisible, intangible, and existing only in the contemplation of 
the law. Being the mere creature of the law, it possesses only those properties which the charter 
of its creation confers on it, either expressly or as incidental to its very existence. These are such 
supposed best calculated to effect the object for which it is created. Among the most important 
are  immortality,  and  if  many  persons  are  considered  the  same,  and  may  act  as  a  single 
individual.” 

”A body of persons granted a charter legally recognizing them as a separate entity having its own 
rights, privileges, and liabilities distinct from those of its members.” 

”An ingenious device for obtaining individual profit without individual responsibility.” 

Källa: Monks & Minow (2004), ”Corporate Governance” 

Efter att ha läst ovanstående definitioner är det viktigt att belysa ur ett samhällsperspektiv vad 

som förväntas av Corporate Governance. Samhället förväntar sig att företag ska skapa arbeten 

                                                            
24 Johnson (2008), ”Exploring Corporate Strategy” 
25 Vera‐Muñoz (2005), ”Corporate Governance Reforms: Redefined Expectations of Audit Committee  
Responsibilities & Effectiveness” 

26 Johnson (2008), ”Exploring Corporate Strategy” 
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med  rimliga  löner,  produkter,  service  samt  tillfredställa  samhällets  behov.27  Författarna  ser 

Corporate Governance  som  en mekanism  som  har  etablerats  där  olika  intressen  bidrar med 

finansiella medel, expertis och  arbetskraft  för  att  tillsammans  kunna  vinstmaximera. Michael 

Jensen menar dock att  för att kunna vinstmaximera  räcker det  inte  för  företagsledningen att 

endast  tillfredställa  ekonomiska  mål,  utan  det  är  även  viktigt  att  vinna  förtroende  hos 

aktieägare,  konsumenter,  anställda,  underleverantörer  samt  den  lokala  omgivningen.    Just 

därför menar Michael  Jensen att  företagsledarna har en viktig  roll genom  sitt  ledarskap  i  sin 

möjlighet att effektivisera skapandet, att skydda samt bibehålla företagets strategiska vision.28 

Flera artiklar som behandlar ämnet Corporate Governance har funnit i sina undersökningar att 

styrelsen ofta har agerat utefter sina egna intressen och prestige istället för att ha aktieägarnas 

intresse  som  sitt  främsta mål.    Enligt  stockholder  theory  är  avsaknaden  av  förklaring  till  hur 

sammanstötningar mellan olika aktieägare ska bli lösta en orsak till att det ser ut så här. Detta i 

sin tur innebär att de förvaltare som sitter på poster med beslutsmakt inte har något att basera 

sina beslutstaganden på, och därmed inte ansvarar inför annat än sina egna preferenser. Dessa 

preferenser avviker ofta från aktieägarnas önskemål.29 

Det finns två typer av så kallad Cororate Governance; det Marknadsbaserade systemet och det 

Bankbaserade  systemet. Dessa  former av Corporate Governance har olika  inflytanden på hur 

investeringsbeslut i företag fattas. I det Marknadsbaserade systemet, som oftast är förknippad 

med USA och England, har  företaget  en  kortsiktig  syn på  investeringar och  finansierar dessa 

med hjälp av finansmarknaden. I det Bankbaserade systemet, som oftast förknippas med Japan 

och  Tyskland,  finansierar  företaget  investeringarna  genom  sin  bank,  som  har  ett  långsiktigt 

investeringssynsätt. Detta bidrar till att banken kräver mer information angående investeringen, 

till  skillnad  från  det Marknadsbaserade  systemet  där  investerarna  snabbt  kan  ändra  på  sin 

investering  ifall denna skulle besitta  lägre vinstpotential. Denna kontrollmekanism som skapas 

innebär att investeringen genomgår ytterligare ett steg av granskning.30 

 

                                                            
27 Monks & Minow (2004), ”Corporate Governance”  
28 Chew & Gillan (2005), “Corporate Governance at the crossroads” 
29 Jensen (2000), ”A Theory of the Firm” 
30 Hendersen & Cool (2003), “Corporate Governance, Investment Bandwagons and Overcapacity: An Analysis of  
the Worldwide Petrochemical Industry 1975‐95” 
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2.2.1 Corporate Governance i Sverige 

Vad gäller svenska  företag har de enligt Hamberg etablerat en nära relation  till sina banker, 

som i sin tur bidrar till en stark överlevnadsförmåga hos företagen.31 Därmed kan det sägas att 

svenska företag följer det Bankbaserade Corporate Governance systemet. Det som skiljer det 

svenska systemet från de övriga är främst hur rösträtten inom företagen är uppbyggt. Svenska 

företag  tar även  skydd  ifrån oönskade  förändringar  i ägarstrukturen genom att bruka cross‐

ownership.   Med  cross‐ownership menas att  två  företag äger aktier  i varandras  företag. Då 

företag  A  äger  mindre  än  50  procent  av  aktierna  i  företag  B  finns  inte  ett  underordnat 

förhållande dem emellan. Genom att indirekt äga aktier i varandras företag kan företag A och 

företag  B  influera  besluten  på  sina  egna  aktieägarmöten.  Då  det  är  samma  individer  som 

innehar beslutsmakten blir det svårt för externa investerare att influera besluten som fattas.  

Det svenska Corporate Governance systemet har genomgått förändringar de senaste tio åren. 

Exempel på förändringar är bland annat: 

1. Ökade  investeringar från utlandet – en stor del av dessa är utländska företags förvärv av 

svenska företag.  
 

2. Ökning av professionella investerare – detta beror på förändrade trender i sparandet.  
 

3. En  större  fokusering  på  aktieägarnas  värde  –  en  förklaring  är  ett  växande  intresse  hos 

investerare  att  göra  kortsiktiga  investeringar  som  ger  snabbare  avkastning  istället  för 

tidigare fokusering på att vinstmaximera aktieägarnas värde.  
 

4. Mer information offentliggörs tidigare än förr – investerare kan betydigt fortare få tag på 

information genom årsrapporter som har blivit allt mer informativa.  
 

5. Färre  företag  har  differentiering  vid  rösträtt  –  detta  beror  på  att  internationella 

investerare kritiserar företag för att inte använda sig av en‐röst‐per‐aktie‐systemet.  
 

6. Mindre förekomst av cross‐ownership.  
 

7. Ökat antal omstruktureringar genom förvärv och fusioner.  

 

Det är svårt att bedöma nytta och nackdelar med olika Corporate Governance system, dock är 

det viktigt att belysa problematiken inom ämnet32 för att öka förståelsen för hur strukturen i 

                                                            
31 Hamberg (2001), ”Strategic Financial Decisions” 
32 Hamberg (2001), “Strategic Financial Decisions” 
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ett  företag ser ut och vilka  faktorer som  ligger bakom och kan påverka de beslut som  fattas 

kring företagets faktiska ändamål.  

Corporate Governance har valts  i  syfte att belysa hur ett  företag  styrs och vad det  faktiska 

ändamålet är. Författarna till denna uppsats ville även beskriva de styrmodeller som finns och 

hur dessa kan komma att påverka de åtgärder som tas för att uppnå det faktiska ändamålet, 

samt vilket resultat det kan få. 

 

2.2.2 Agentteori 

Agentteori utgår  ifrån  att  individuella  ekonomiska  agenter  driver  igenom  strategiska beslut 

som maximerar deras egen nytta.33 Den klassiska Agency Theory presenterades av Adolf Berle 

och Gardiner Means 1932. De argumenterade  för att ägandet och kontrollen  i stora  företag 

var separerade.34 Det vill säga att i och med att teorin bygger på asymmetrisk information är 

tillgången  till  information om hur ett  företag styrs och vem som står att  tjäna mest, ägarna 

eller företagsledningen är olika beroende på tillgång till  information. Det är företagsledarnas 

uppgift att arbeta  för aktieägarnas  intresse. Men  i och med att det  råder separation mellan 

ägandet  och  kontrollsystemet  i  ett  företag,  resulterar  detta  i  att makthavarna  saknar  den 

information de behöver för att ta beslut som är i aktieägarnas intresse.35 Enligt Denis, Denis & 

Sarin’s undersökning bidrar detta  till delade meningar mellan ägandet och kontrollsystemet 

kring vilka åtgärder som bör tas. Ett sådant exempel kan vara typ av etableringsform, val av 

region att etablera sig på och varför, samt val av samarbetspartner. Berk & DeMarzo menar 

att det är de delade meningarna som bidrar till att företagsledningen saknar incitament till att 

vinstmaximera aktieägarnas värde om det skulle gå emot företagsledningens egna intresse. Då 

företagsledningen  hellre  använder  sin  makt  till  att  främja  sina  egna  intressen  än  att 

vinstmaximera  aktieägarnas  värde  menar  agentteorin  att  detta  bidrar  till  uppkomsten  av 

kostnader.36 Dessa kostnader kallas agentkostnader, och kan  inte mätas eller observeras då 

det inte går att känna till det ekonomiska värdet på investeringar och företag.  

 

 

                                                            
33 Denis, Denis & Sarin (1999), “Agency Theory and the Influence of Equity Ownership Structure on Corporate  
Diversification Strategies” 

34 Williamson (1988), “Corporate Finance and Corporate Governance” 
35 Johnson (2008), ”Exploring Corporate Strategy” 
36 Hamberg (2004), ”Strategic Financial Decisions” 

19 
 



Dock definierar Hamberg agentkostnad som följande: 

 

Agent kostnad =                                                          ‐ Nuvarande värde 

Värdet på företaget då det 
styrs utefter aktieägarnas 

intresse.
 

Figur 2 ‐ Definition av agentkostnader enligt Mattias Hamberg. 

Källa: Hamberg (2004), ”Strategic Financial Decisions” 

Problematiken  befinner  sig  i  att  aktieägarna  anlitar  agenter  i  hopp  om  att  de  ska  sköta 

företaget bättre än de  själva.  I och med detta ger  aktieägarna  kontrollen  till dessa agenter 

som i sin tur bidrar till att ägarna förlorar insynen i de aktivteter som sker. Eftersom agenterna 

besitter en maktposition som tilldelar dem möjlighet att fatta beslut kommer de alltid att ha 

mer  och  annan  information  än  aktieägarna  gällande  de  olika  aktiviteterna  i  företaget.    Ju 

mindre  information aktieägarna har ju troligare är det att agenterna agerar för att maximera 

sina egna intressen än att vinstmaximera aktieägarnas.  Informationsövertaget kan leda till att 

företagsledningen kan  ingå avtal  för  företagets  räkning, där aktieägarna  inte har  full  insyn  i 

vad avtalet innebär eller vilka följder som det kan komma att få.37  

Agentteorin  har  valts  som  en  av  många  teorier  i  syfte  att  öka  förståelsen  för  hur 

informationstillgång kan se ut för olika parter delaktiga inom ett företag.  

 

2.2.3 Signalteori 

Det  var  Spence  som  på  1970‐talet  presenterade  signalteorin  för  att  förklara  beteenden  på 

arbetsmarknaden.    Signalteori  har  sedan  dess  använts  inom  en  rad  företagsekonomiska 

områden.38  Teorin  bygger  på  att  information  är  asymmetrisk,  vilket  innebär  att 

tillgängligheten  till  information  kan  för  olika  parter  variera.  I  de  flesta  fall  har 

företagsledningen  snabbare  tillgång  till  information  kring  företagets  aktiviteter  än  en 

utomstående part.39 Att skicka ut signaler kan vara kostsamt om denna signal upptar resurser 

eller om  signalen  är  förknippad med en  genererad  avvikande placering eller  anspråk på en 

distribution på en perfekt marknad. Signalteorins applicering inom finansieringsområdet är att 

                                                            
37 Hamberg (2004), ”Strategic Financial Decisions” 
38 Feltovich, Harbaugh & To (2002), “Too Cool for School? Signalling and Countersignalling” 
39 Franke (1987), “Costless Signalling in Financial Markets” 
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företagsledare signalerar den information de besitter genom de informationskanaler de själva 

väljer för att informera om företagets investeringsaktiviteter.40 

Då syftet med uppsatsen är att undersöka hur börskursen påverkas vid ett tillkännagivande av 

en  utlandsetablering,  är  signalteori  en  viktig  del. Denna  teori  belyser  hur  och  på  vilka  sätt 

företagsledningen kan sända ut signaler till utomstående intressenter. 

 

2.3 Etableringsformer 

Företag kan etablera sig på flera olika sätt. Denna uppsats behandlar de vanligaste formerna av 

direktinvesteringar;  organisk  tillväxt,  Joint  Venture  och  förvärv. Med  förvärv menas  att  ett 

företag  köper  upp  ett  annat  företags  aktier  eller  tillgångar  och  senare  tar  ansvaret  för  den 

uppköpta framtida verksamheten. Med Joint Venture menas att två eller flera parter går  ihop 

för  att  utveckla  en  ny  verksamhet  tillsammans.    När  ett  företag  växer  utifrån  sin  egen 

verksamhet  betitlas det  organisk  tillväxt. Dessa  etableringsformer  kommer  att beskrivas mer 

ingående längre ned i kapitlet. Etablering kan allmänt beskrivas med begreppet tillväxtstrategi. 

För  att  förstå  begreppet  tillväxt måste  först  begreppet  strategi  förklaras,  då  strategi  är  den 

bakomliggande  faktorn  för  tillväxt.  Ordet  strategi  kommer  ifrån  grekiskan  och  betyder 

”generalkonst”. Johnson, Scholes och Wittington beskriver strategi på följande sätt: 

”Strategy  is  the  direction  and  scope  of  an  organization  over  the  long  term, which  achieves 

advantage  in a changing environment  through  its configuration of resources and competences 

with the aim of fulfilling stakeholder’s expectations” 

Källa: Johnson (2008),”Exploring Corporate Strategy” 

För  att  kunna  växa måste  ett  företag  ha  förståelse  för  den  framtida  strategiska  planen  och 

företagets målsättning.  

Många  av  dagens  företag  ser  tillväxt  som  ett  viktigt  instrument  för  att  mäta  framgång. 

Beroende  på  vad  som  är  företagets  intresse  kan  tillväxt  mätas  på  olika  sätt.  Aktieägarnas 

intresse är utdelningstillväxt, företagsledningens intresse är intäkter, kundernas intresse är vilka 

produkter som företaget kan erbjuda och de anställdas intresse vilken lön som kan erbjudas.41 

                                                            
40 Franke (1987), “Costless Signalling in Financial Markets” 
41 Hamberg (2004), ”Strategic Financial Decisions” 
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Det  denna  uppsats  vill  undersöka  är  hur  aktiemarknaden  reagerar  vid  olika  val  av 

tillväxtstrategier, i form av etableringsformerna organisk tillväxt, Joint Venture samt förvärv. 

 

2.3.1 Organisk tillväxt 

Med organisk tillväxt menas att ett företag växer genom intern utveckling. All företagstillväxt 

som  inte  är  förvärv  eller  fusionsbaserad  klassas  som  organisk  tillväxt.  Exempel  på  organisk 

tillväxt är initiering av egen forskning och utveckling, uppbyggnad av egna distributionsnätverk 

eller konstruktion av produktionsanläggningar. Exempel på  fördelar med organisk  tillväxt är 

att  företaget  inte behöver  integrera en utomstående part, utan  företaget kan  implementera 

dess egen företagskultur redan från början.  Denna etableringsform ger även en högre grad av 

kontroll än de andra etableringsformerna. Nackdelen med att växa genom organisk tillväxt är 

att det är väldigt tidskrävande till skillnad från till exempel förvärv. Det är även dyrt och kräver 

resurser utöver ekonomiska medel,  i  form av kunskap och kompetens, något som  inte alltid 

företaget besitter. Ytterligare en skillnad mellan organisk tillväxt och förvärv är att vid organisk 

tillväxt ges möjligheten att sprida kostnader över tid. Denna möjlighet försvinner med förvärv, 

då kostnaden uppkommer vid en viss tidpunkt i och med uppköpet.  Då kortsiktiga resurser för 

att växa genom förvärv saknas är organisk tillväxt ett alternativ för företaget att expandera.42  

 

2.3.2 Joint Venture 

Med Joint Venture, även kallad samriskföretag, menas att två eller flera parter går ihop om att 

dela  på  eventuella  vinster  och  förluster  för  att  utveckla  en  ny  verksamhet  tillsammans. 

Fördelarna med  att  ingå ett  Joint Venture‐samarbete  är  flera. Ett  Joint Venture  innebär  en 

minskning av eventuella risker, då båda parter delar på de kostnader och risker som uppstår vi 

drift av den nya verksamheten. Det ger även en möjlighet att slå ihop två företags forsknings‐ 

och utvecklingsresurser och därmed vinna konkurrenskraft  i förhållande till övriga aktörer på 

marknaden.  Samarbetet  kan  också  bidra  med  tillgång  till  kompetens  inom  det  aktuella 

området som Joint Venture‐samarbetet skall verka inom. Joint Venture är även ett bra sätt för 

ett företag att få tillgång till marknader och nya  länder, och genom samarbetspartnern få en 

                                                            
42 Olve (1988), ”Företag köper företag” 
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ökad  kunskap  om  den  aktuella  marknaden  där  projektet  skall  drivas.43  Detta  innebär  en 

minskad risk för problem vid möte med en främmande kultur. 

Nackdelar  med  att  ingå  ett  Joint  Venture‐samarbete  kan  vara  brist  på  tillit,  kontroll  och 

inlärningsprocessen mellan parterna. Samarbetet kan även vara ineffektivt ifall den ena parten 

ingår  avtalet  om  Joint Venture  för  att  enbart  utvinna  kunskap  och  teknologi  för  sin  övriga 

verksamhet. 

Enligt  Balakrishnan  &  Koza’s  studie  är  Joint  Venture  en  mekanism  för  att  reducera 

transaktionskostnader  som  uppstår  vid  förvärv  av  ett  annat  företag.  De  menar  att  Joint 

Venture föredras då företagen verkar inom olika industrier.  Balakrishnan & Koza menar vidare 

att  transaktionskostnaderna är högre när  företagen befinner  sig  i olika  industrier än om de 

befinner sig inom samma industri.44  

 

2.3.3 Förvärv 

Med förvärv menas att ett företag köper upp ett annat företags aktier eller tillgångar och tar 

över ansvaret  för den uppköpta verksamheten.45 Orsakerna  till  förvärv kan variera. Fördelar 

med  förvärv  är  bland  annat  att  denna  etableringsform  erbjuder  ett  sätt  att  minska  på 

tidsramen  för att etablera sig på en ny marknad genom att köpa upp ett  redan existerande 

företag.  En  ytterligare  fördel  är  möjligheten  till  ökad  effektivitet.  Ett  företag  med  låg 

effektivitet  kan  öka  denna  genom  att  förvärva  ett  företag  som  har  en  större  grad  av 

effektivitet. Den ökade effektiviteten  leder till en värdeökning för det förvärvande företaget. 

Ett  förvärv  kan  även  vara  en  genväg  till  teknologisk  utveckling  och  en  förbättring  av  de 

existerande resurserna. 

Nackdelar som kan och ofta uppstår är att företag som genomfört ett förvärv av ett företag på 

en  annan  marknad  än  sin  egen  stöter  på  kulturella  problem.46  Det  kan  även  vara 

problematiskt att  integrera det nya  företaget  i den övriga verksamheten. En ytterligare  fara 

vid uppköp är den stora risken att betala ett överpris för den förvärvade verksamheten. 

                                                            
43 Meschi (2005), “Stock Market Valuation of Joint Venture sell‐offs” 
44 Balakrishna & Koza (1991), “Organization Cost and Theory of Joint Ventures” 
Balakrishna & Koza (1993), “ Information Asymmetry, Adverse Selection and Joint Venture Theory and 
Evidence” 

45 Haspeslagh & Jemison (1991), ”Managing Acquisitions” 
46 Ross, Westerfield & Jaffe (2008), ”Modern Financial Management” 
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I en tidigare studie gjord av DiGeorgio har den främsta orsaken till att ett företag genomför ett 

förvärv visat sig vara att det går betydligt snabbare att förvärva ett företag än att bygga själv. 

Ytterligare motiv enligt studien är att företag gör förvärv för att få tillgång till nya marknader, 

kundsegment, produkter samt möjligheten till att skapa allianser för att utvinna forskning och 

utvecklingsverksamhet.  Förvärv  görs  även  för  att  minska  företagskonkurrensen  på 

marknaden.47 DiGeorgio påstår vidare  i  sin undersökning att en del  förvärv genomförs  trots 

att de  inte borde. Detta menar han  är  en  konsekvens  av  att  företagsledningen drivs  av  fel 

incitament.  I de  flesta  fall anser han att  förvärv genomförs mer  för  företagsledningens egen 

prestige  än  hur  lyckosamt  förvärvet blir på  lång  sikt. Detta  är något  som  även  agentteorin 

hävdar;  att  företagsledare  driver  igenom  förvärv  efter  egen  nytta  trots  att  det  kan minska 

ägarnas vinst.48 

 

2.4 Tidigare forskning 

Efter att ha fördjupat sig i forskningen som berör ämnet uppsatsen rör sig inom har författarna 

till denna magisteruppsats valt att ta med nedanstående studier för att ge  läsaren en bredare 

och djupare förståelse. De studier som är lite äldre, vissa sträcker sig så långt tillbaka som 1988, 

har valts att tas med till trots, då de än idag används som bas för många av dagens studier. En 

del av studierna har valts att presenteras i lite större utsträckning än andra för att ge läsaren en 

ökad förståelse för de faktorer som påverkar företagens val av etableringsform. 

 

2.4.1 Brouthers: Institutional, Cultural and Transaction Cost Influences on Entry Mode  

I denna artikel undersöker Brouthers  finansiella och  ickefinansiella variablers prestation hos 

olika  företag  för att  försöka  fastställa om  företag som baserar sitt val av etableringsform på 

den  utvidgade  transaktionskostnadsmodellen  presterar  bättre  än  företag  som  gjort 

etableringsval  som  ej  går  att  förutspå  med  denna  modell.  Den  utvidgade 

transaktionskostnadsmodellen  kompletterar  den  traditionella  transaktionskostnadsmodellen 

med  institutionella och kulturella kontexter. Den  traditionella  transaktionskostnadsmodellen 

menar bland annat att desto mindre  integrering en etableringsform kräver  ju effektivare blir 

organisationsstrukturen,  förutsatt  att  risken  för  förskingring  är  liten.  Den  institutionella 

                                                            
47 DiGeorgio (2002), ”Making Mergers and Acquisitions Work: What We Know and don’t Know Part I” 
48 Denis, Denis & Sarin (1999), “Agency Theory and the Influence of Equity ownership Structure on Corporate  
Diversification Strategies” 
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kontexten förser transaktionskostnadsmodellen med utvidgning av variabler som hänvisar till 

underminerade rättigheter och de risker som existerar vid utbyten. Exempel på detta kan vara 

länder vars  institutionella struktur skapar en förväntad transaktionskostnad som  leder till att 

val av etableringsform till slut blir en annan än vad som ursprungligen var tänkt. Den kulturella 

kontexten  förser  transaktionskostnadsmodellen  med  variabler  som  belyser  de  eventuella 

kostnader  som  kan  uppkomma  på  grund  av  kulturella  skillnader  och  bedömningen  av 

osäkerhet som råder på den valda marknaden. Exempel på kulturella skillnader som tas upp är 

investeringsrisker förknippade med landets ekonomiska, legala, politiska och kulturella system 

samt  hur  attraktiv  marknaden  är.  Företag  tenderar  att  föredra  etablering  på  attraktiva 

marknader med  låg  risk. Företag väljer  strategiskt att etablera  sig på dessa marknader med 

etableringsformen organisk tillväxt för att få en högre avkastning. Vid marknader med hög risk 

väljer företag att etablera sig med etableringsformen Joint Venture då denna etableringsform 

förser företaget med låga långtidskostnader på grund av gemensamt insamlad information.  

Resultatet av Brouthers undersökning  tyder på att  företag vars etableringsform som kunnat 

förutspås med den utvidgade transaktionskostnadsmodellen presterade bättre både gällande 

finansiella  och  ickefinansiella  variabler  än  företag  vars  etableringsform  som  inte  kunnat 

förutspås  med  den  utvidgade  transaktionskostnadsmodellen.  Slutsatsen  som  nås  är  att 

användning  av  den  utvidgade  transaktionskostnadsmodellen  är  ett  bra  sätt  att  förutse 

etableringsform. Brouthers fann även att val av etableringsformerna organisk tillväxt och Joint 

Venture och marknadens potential var signifikant relevanta till undersökningens mätningar av 

prestation.  Slutligen  fann  Brouthers  att mindre  europeiska  företag  och  dess  etablering  på 

marknader  som  karaktäriseras  av  hög  investeringsrisk  tenderar  att  visa  högre  prestation  i 

ickefinansiella  variabler  än  större  företag  och  dess  etablering  på  marknader  som 

karaktäriseras  av  lägre  investeringsrisk.  Däremot  var  det  ingen  skillnad  då  det  gällde 

prestation av finansiella variabler. Detta påstår Brouthers kan bero på timingen då finansiella 

prestationer är betydligt svårare att mäta ju nyare den internationella investeringen är.49   

 

2.4.2 Cakici, Hessel & Tandon: Foreign Acquisitions in the United States 

I  denna  studie  undersöker  författarna  aktieägarnas  vinst  hos  195  utländska  företag  som 

förvärvade  amerikanska  företag  under  åren  1983  till  1992.  Författarna  fann  att  utländska 

köpare  upplevt  en  positiv  signifikant  avvikande  avkastning  på  nästan  2  procent  över 
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händelsefönstret när de förvärvat ett företag i USA. Dock tjänade inte amerikanska företag på 

köp  av utländska  företag  över  samma  tidsperiod. Analyser  av de  avvikande  avkastningarna 

visade att japanska, brittiska, australienska och holländska företag tjänar signifikant på förvärv 

av  amerikanska  bolag.  Författarna  fann  inget  samband mellan  det  förvärvande  företagets 

avvikande  avkastning  och  den  relativa  storleken  på  företagsobjektet  som  skulle  förvärvas. 

Detsamma kunde sägas för företagets exponering samt forsknings‐ och utvecklingsintensitet. 

Dock  fanns  det  understöd  för  hypotesen  som  antydde  att  konkurrens  bland  budgivande 

företag för samma företagsobjekt minskar vinsten för förvärvet.50   

 

2.4.3 Chen, Hu & Shieh: The Wealth Effect of International Joint Ventures 

Syftet  med  denna  artikel  är  att  undersöka  förmögenhetseffekten  som  uppkommer  för 

aktieägarna  när  amerikanska  företag  etablerar  Joint  Venture‐samarbeten  i  Kina.  Studien 

består av 88 USA/Kina‐samarbeten gjorda mellan 1979 till 1990. Författarna fann en statistiskt 

signifikant positiv avvikande avkastning på 0,52 procent. Studiens resultat gav starkt stöd till 

positiva‐multinationella‐nätverks‐hypotesen,  som  hävdar  att  expansionen  av  ett  företags 

globala nätverk, i detta fall etablering av ett Joint Venture i Kina, skapar vinst för aktieägarna. 

Resultatet  visade  även  ett  negativt  samband mellan  den  positiva  förmögenhetsvinsten  och 

storleken  av  utländska  investerare.  Studiens  tvärsnittsregressionsresultat  indikerade  att 

tidigare  närvaro  på  den  ostasiatiska  marknaden,  antal  utländska  filialer  och  storleken  av 

moderbolaget ej kunde förklara den positiva vinsten.51 

 

2.4.4 Corhay & Rad: International Acquisitions and Shareholder Wealth 

I denna artikel undersöker  författarna vilka vinsteffekter  som  internationella  förvärv har  för 

aktieägarna. Urvalet består av förvärv utförda av holländska företag under tidsperioden 1990 

till 1996. Författarna fann svaga bevis för att internationella förvärv resulterar i vinst, speciellt 

gällande holländska  företags  förvärv på den amerikanska marknaden. Författarna  fann även 

att  för  förvärv  som gjorts på den västeuropeiska marknaden har  stora  företag  som haft en 

relativt  liten  internationell  exponering  samt  gjort  få  förvärv  utanför  sin  huvudsakliga 

                                                            
50 Cakici, Hessel & Tandon (1996), ”Foreign Acquisitions in the United States: Effect on Shareholder Wealth of  
Foreign Acquiring Firms” 
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företagsaktivitet  utvunnit  fördelar  på  grund  av  internationaliseringen.  Majoriteten  av 

förvärven har gjorts på de tyska, belgiska, brittiska och amerikanska marknaderna. Författarna 

menar  att  en  bidragande  faktor  till  de  holländska  företagens  förvärv  på  andra  europeiska 

marknader  kan  vara  processen  av  ett mer  enat  Europa,  som  i  sin  tur  har  bidragit  till  en 

förändring av konkurrensen som råder. De holländska företagens strategiska motiv till att göra 

förvärv på den internationella arenan menar författarna var att de stora företagen gjort dessa 

i syfte att få möjligheten att komma med nya nischer och begränsa konkurrenterna som redan 

har  etablerat  sig  på marknaden  från  att  göra  stora  vinster.  Författarna  betonar  dock  att 

företagsledarnas egna motiv kan ha varit en anledning till de holländska förvärven. Författarna 

menar  att  internationella  förvärv  reducerar  risker  då  ett  företag  i  dagsläget  inte  längre  är 

beroende av endast en ekonomi. Genom att göra ett utlandsförvärv får företagets aktieägare 

indirekt tillgång till en internationellt diversifierad aktieportfölj. Författarna menar även att de 

holländska  företagen,  så  som  många  av  de  europeiska  företagen,  har  ett  bankbaserat 

Corporate  governance  system.  Detta  betyder  bland  annat  att  bankerna  har  en  betydande 

involvering vid kontroll av  finansiella  investeringar, och aktieägarna har ett direkt  inflytande 

på företagsledningen och behöver inte gå via marknaden.52 

 

2.4.5 DiGeorgio: Making Mergers and Acquisitions Work  

I denna artikel  framgår det att ett mer systematiskt  tillvägagångssätt krävs  för att  lyckas vid 

förvärv och fusioner. I artikeln tar DiGeorgio upp en rad tidigare undersökningar inom ämnet, 

bland  annat  nämns  Marks  &  Mirvis  uttalande  om  att  tre  fjärdedelar  av  alla  förvärv  har 

misslyckats att uppnå dess mål. De påstår vidare att förvärv och fusioner har resulterat i högre 

kostnader och lägre vinst än förväntat. I ytterligare studier som tar upp problemet kring vilka 

resultat  förvärv och  fusioner uppnått, visar  siffror på att mellan 40  till 80 procent har varit 

misslyckade. DiGeorgio tar även upp Porters undersökning inom ämnet, där Porter menar att 

ett  lyckat förvärv börjar med en god strategi. Porters undersökning, som gjordes på 33 stora 

amerikanska  företag under perioden 1950  till 1986, kom  fram  till att de  flesta av  företagen 

hade gjort sig av med de förvärv och fusioner som de tidigare genomfört. Detta menar Porter 

berodde på att företagens strategi har varit att skingra och inte öka aktieägarnas värde. Porter 

konstaterar  även  att  förvärv  och  fusioner  som  utförs  för  att  få  ökad  kunskap  och  att  dela 

aktiviteter ger bäst värde för aktieägarna. Dock framgår det  i DiGeorgios artikel att det finns 

en  rad experter som överensstämmer med att om  inte  rätt  förvärv görs kommer  inte några 
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effektiva  implementeringar  ha  någon  större  betydelse.  DiGeorgio  tar  upp  företaget  Ciscos 

systematiska  tillvägagångssätt  och  strategi  vid  förvärv.  Företaget  Cisco  har  tillämpat  en 

tillväxtstrategi  som  innebär att växa genom  förvärv. Företaget har  sedan 1990 växt med 40 

procent och har efter 1993 gjort mer än 70 förvärv. Cisco följer följande tillvägagångssätt vid 

förvärv:  (1)  studera  noga  och  välj  rätt  företag,  (2)  genomför  en  effektiv  och  pålitlig 

integrationsprocess  då  förvärvet  slutförts.  Integrationsprocessen  förändras  utefter  det 

förvärvade  företaget,  en  process  som  kan  ta  upp  till  en månad.  Företaget  ställer  sig  även 

följande  frågor  vid  tänkbara  förvärv:  (1)  ”är  vår  vision  densamma?”,  (2)  ”kan  vi  producera 

snabba  vinster  för  aktieägarna?”,  (3)  ”kan  vi  producera  långsiktiga  vinster  för  aktieägarna, 

kunderna, anställda och delägare?”,  (4) ”är  förvärvet  rätt?”,  (5) ”är det geografiskt nära vid 

förvärv av stora företag?”. Dock lyder företagets mantra vid förvärv ”Early if not elegent”, det 

vill säga hellre ett tidigt  inträde på marknaden än ett elegant utförande.   DiGeorgio tar även 

upp företaget GE:s tillvägagångssätt vid förvärv, där även GE har ett liknande tillvägagångssätt 

som  byggs  på  en  systematisk  strategi.    DiGeorgio  menar  att  för  att  kunna  förbättra  ett 

systematiskt  system  bör  alla  aspekter  i  systemet  rannsakas.  Han menar  vidare  att  om  ett 

företag  ska  lyckas  med  förvärv  och  fusioner  måste  företaget  investera  i:  (1)  skapa  en 

inlärningsmekanism som ska bevara tidigare erfarenheter av förvärv och fusioner, (2) göra det 

lätt  för  nya  arbetsteam  att  få  tillgång  till  tidigare  erfarenheter  av  förvärv  och  fusioner,  (3) 

möjliggöra  för  arbetsteam  att  kunna  kommunicera  i  realtid  om  eventuella  problem  och 

lösningar som de stött på.53 

 

2.4.6 Doukas & Travlos: The Effect of Corporate Multinationalism on Shareholders’ Wealth 

Syftet med denna studie är att presentera underlag för hur internationella förvärv utförda av 

amerikanska företag påverkar aktiepriset. De företag som inte tidigare verkar på den marknad 

som  företagsobjektet befinner  sig på har erhållit en  signifikant positiv avvikande avkastning 

vid  tillkännagivande  av  en utlandsetablering.  Företag  som  expanderar  för  första  gången på 

den internationella arenan får en ej signifikant positiv avvikande avkastning, och företag som 

redan har en närvaro på marknaden som förvärvet ska utföras på får en ej signifikant negativ 

avvikande avkastning. Författarna menar att den avvikande avkastningen är större då företag 

expanderar  till en annan  industri än sin nuvarande och nya geografiska marknader, speciellt 

nya  geografiska  marknader  som  har  mindre  utvecklade  ekonomier  än  den  amerikanska.  

Författarna  menar  att  det  intressanta  slutresultatet  har  varit  att  aktieägarna  till  stora 
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multinationella  företag har dragit  störst nytta då  företaget expansion  tagit plats på mindre 

utvecklade länder.54 

 

2.4.7 Kogut & Singh: The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode 

I  denna  artikel  undersöker  författarna  påståendet  att  kultur  influerar  beslutet  om  val  av 

etableringsform. Detta gör författarna genom att angripa påståendet från två synvinklar, där 

den  ena  fokuserar  på  den  kulturella  distansen mellan  länder  och  den  andra  fokuserar  på 

attityder mot osäkerhetsundvikande. Detta prövades genom att analysera  information kring 

228 utländska  företag  som valt någon av etableringsformerna  förvärv, organisk  tillväxt eller 

Joint Venture för etablering på den amerikanska marknaden.  

Författarna menar att vid antagande av att avkastningen är konstant oavsett etableringsform 

kommer  den  etableringsform  som  minimerar  de  upplevda  kostnaderna  tillhörande 

etableringsformerna  och  kostnader  som  är  påföljder  av  ledningen  i  dotterbolag  att  väljas. 

Dessa  kostnader  menar  författarna  beror  på  att  då  kultur  har  påvisats  ha  effekt  på  hur 

organisationen och det administrativa arbetet i ett företag är uppbyggd kan det förväntas att 

ju mer kulturell distans som råder desto vanligare med större skillnad på organisationen och 

det  administrativa  arbetet. Därmed  anser  författarna  att då  kulturella  faktorer  influerar de 

upplevda kostnaderna och osäkerheten kring vilken etableringsform som ska väljas, övervägs 

vilken av de etableringsformer som ska väljas  i förhållande till de övriga. Vid förvärv är detta 

extra viktigt då det är svårt att integrera en redan existerande administrativ struktur, som i sin 

tur innebär ökade kostnader i form av utbildning och omstrukturering. Att välja Joint Venture 

som etableringsform minskar på dessa kostnader då den lokala samarbetspartens arbetsstyrka 

som  har  bättre  kunskap  om  den  lokala  kulturen  sköter  det  dagliga  arbetet.  Dock  menar 

författarna att kulturella skillnader istället kan påverka samarbete mellan samarbetsparterna, 

men  att  detta  inte  bör  avskräcka  valet  av  att  etablera  sig  genom  Joint  Venture  som 

etableringsform.     

Författarna  menar  även  att  det  inte  endast  är  kulturella  skillnader  som  påverkar  val  av 

etableringsform utan att tidigare erfarenheter av den specifika marknaden har en avgörande 

roll.  Detta  är  något  som  även  Caves  &  Mehra  kom  fram  till  i  sin  undersökning  av 

ickeamerikanska  företags  val  av  etablering  på  den  amerikanska marknaden  genom  förvärv 
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eller organisk  tillväxt. Caves & Mehra’s  slutsats var att  företagets mångfald  i produkter och 

internationell erfarenhet influerade beslutet av val av etableringsform. 

Studiens slutresultatet visar på: (1) tidigare internationella erfarenheter har inte en signifikant 

inverkan på beslut av val av etableringsform,  (2) diversifierade företag väljer att etablera sig 

med etableringsformerna  Joint Venture eller organisk  tillväxt,  (3) valet av etableringsformen 

Joint Venture är populärt i länder där industrin, forskning och utbildning är intensiv, (4) desto 

större  det  amerikanska  företaget  är  ju  större  sannolikhet  väljs  etableringsformen  Joint 

Venture i förhållande till förvärv, (5) det utländska företagets storlek är ej signifikant gällande 

etableringsformen  inom  ramen  av  påstående  nummer  1, men  signifikant  inom  ramen  av 

påstående nummer 2, (6)  industrins variabler har en påverkan på val av etableringsform och 

det är  i synnerhet produktionsvariabeln som har en signifikant  inverkan,  (7) organisk  tillväxt 

och  förvärv  är  de  etableringsformer  som  föredras  inom  produktionsindustrin.  Som  slutsats 

menar  författarna att de  statistiska beräkningarna  styrker att kulturell distans och attityder 

kring osäkerhetsundvikande influerar beslutet av etableringsform.55  

 

2.4.8 Sethi, Guisinger, Phelan & Berg: Trends in Foreign Direct Investment Flows 

Syftet  med  denna  studie  är  att  försöka  förklara  de  bakomliggande  krafter  som  påverkat 

trender och avgörande  faktorer  rörande direktinvesteringar. Författarna menar att  trots att 

det  finns  en  rad  studier  om  vilka  faktorer  som  påverkar  hur  beslut  om  direktinvesteringar 

fattas  i  stora multinationella  företag  har  det  varit  svårt  att  finna  ett  sätt  att  analysera  ett 

mönster av direktinvesteringar som sträcker sig över olika geografiska områden. Anledningen 

till detta menar  författarna  är  att  sådana mönster  kräver  analys över  en  längre  tidsperiod. 

Under  en  längre  tidsperiod  kan  de  bakomliggande  faktorerna  som  företag  beslutar  sina 

direktinvesteringar  på  förändras.  Dessa  förändringar  kan  bero  på  ökad  konkurrens  på 

företagets nuvarande placering vilket gör att företag söker sig till nya marknader för att vinna 

konkurrensfördelar  i  förhållande  till konkurrenter. Ytterligare anledning kan vara att  företag 

ständigt söker låga produktionskostnader. Men även politiska beslut tagna av olika regeringar 

för att underlätta  för direktinvesteringar har en avgörande effekt på vart direktinvesteringar 

görs.   

Analyser kring trender om direktinvesteringar antyder att multinationella företag  investerar  i 

ett  särskilt  land  eller  region  trots  att  det  kan  motsäga  individuella  investeringsbeslut. 
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Författarna menar att rivalernas brådska i att etablera sig på tillväxtmarknader resulterar i en 

så kallad Bandwagon‐effekt, det vill säga att alla företag väljer samma region. Tidigare studier 

som  undersökt  tillväxtmarknaders  fördelar  har  funnit  att  marknadens  stolek,  tillväxt, 

handelshinder, löner, produktion, transportmedel och kostnader, politisk stabilitet och landets 

skatte‐ och handelsregleringar påverkar marknadsvalet av var direktinvesteringen ska göras.  

Undersökningen  presenterar  även  resultat  av  tidigare  studier  som  studerat 

direktinvesteringars  utveckling.  I  dessa  studier  framgick  det  att mindre  utvecklade  länder 

attraherar  direktinvesteringar  som  söker  resurser  och  effektivisering.  Allt  efter  att  dessa 

mindre  utvecklade  länders  ekonomier,  teknologiska  infrastruktur  och  tekniska  färdigheter 

förbättras  attraherar  de  till  sig  större  och mer  varierade  direktinvesteringar.  Bland  annat 

presenterar  författarna  amerikanska multinationella  företags direktinvesteringars utveckling 

sedan 1950‐talet. Där framgår det att investeringar på den västeuropeiska marknaden gjordes 

av  traditionella avgörande  faktorer. Dessa  faktorer var  lönsam marknad,  liberala  regeringar, 

BNP, politisk och ekonomisk stabilitet, teknologisk infrastruktur, bra arbetskraft och likartade 

kulturer.  Framför  allt  var  det  regionens  BNP  och  köpkraft  som  lockade  de  amerikanska 

multinationella  företagen  att  göra  investeringar. Dock  krävs  det  en mix  av  de  traditionella 

avgörande faktorerna för att en region ska attrahera sig direktinvesteringar, vilket Västeuropa 

har  och  erbjuder.  Enligt  World  Bank  är  Europa  av  den  orsaken  den  mest  populära 

destinationen  för  direktinvesteringar.  På  1980‐talet  började  amerikanska  multinationella 

företag  att  investera  i  Kina,  Indien  och  Indonesien,  länder  som  traditionellt  haft  olika 

handelshinder  för  företag  som  velat  göra  direktinvesteringar.  Bland  annat  har  ett  sådant 

hinder varit villkor på att öppna fabriker.   I kombination med att många länder öppnade upp 

sina ekonomier i början av 1990‐talet resulterade detta i att fler direktinvesteringar gjordes av 

amerikanska  multinationella  företag  i  Asien,  i  jakt  på  kostnadseffektivisering  och  stora 

attraktiva marknader med hög tillväxt, trots att  länderna  inte erbjöd den traditionella mixen 

av faktorerna som tidigare lockat investeringar.56  

   

                                                            
56 Sethi, Guisinger, Phelan & Berg (2003), ”Trends in Foreign  Direct Investment Flows: A Theoretical and  
Empirical Analysis”  

31 
 



3. Metod 
I denna del av uppsatsen ges en presentation av de metoder som använts i studien. Först förklaras utförandet 
av eventstudien som följs av en beskrivning av utförandet av enkätundersökningen. Det ges även en noggrann 
beskrivning av hur datainsamlingen har gått tillväga för båda metoderna. 

 

3.1 Metodval 

För att mäta marknadens  reaktion efter ett  tillkännagivande av ett  företags utlandsetablering 

har  valet  av metod  blivit  att  genomföra  en  eventstudie.  Användandet  av  detta  kvantitativa 

tillvägagångssätt bedöms vara det bästa alternativet  för att kunna analysera och besvara det 

problemområde  som  uppsatsen  behandlar.  Vid  bruk  av  en  kvantitativ  metod  analyseras 

statistisk data för att sedan dra statistiska generaliseringar.57 

Den kvantitativa eventstudien har kompletterats med en kvalitativ enkätundersökning för att ge 

studien  ett  större  djup.  För mer  information  angående  enkätundersökningen  se  avsnitt  3.4 

Enkätundersökning längre ner i metodkapitlet. 

 

3.2 Eventstudie 

Eventstudien är en metod  som brukas ofta  inom ekonomiska  studier. Detta  tillvägagångssätt 

samlar  in  statistisk  data  från  den  finansiella marknaden  för  att  beräkna  en  given  händelses 

påverkan  på  ett  företags  värde. Målet med  eventstudien  är  att  räkna  fram  den  avvikande 

avkastningen; den över‐ eller underavkastning som blir till följd av den undersökta händelsen. 

Eventstudiens  förtjänst  ligger  i  att  händelsens  inverkan  på  företaget  omedelbart  blir mätbar 

genom  att  analysera  aktiekursens  utveckling,  förutsatt  att marknaden  är  rationell. Det  finns 

inget utsatt förfarande som måste efterföljas vid utförandet av en eventstudie, men författarna 

har  valt  att  använda  de  sju  steg MacKinlay  föreslår  bör  ingå  i  en  eventstudie  för  att  lättare 

kunna analysera den data som samlas in.58 

 

 

 

 

                                                            
57 Johannessen (2003), “Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” 
58 MacKinlay (1997), ”Event Studies in Economics and Finance” 
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3.2.1 Eventstudiens sju steg 

1. Definiera den händelse som skall undersökas 

Den händelse som undersöks  i denna uppsats är när ett företag utför en utlandsetablering. 

För att operationalisera utlandsetablering har händelserna delats upp i kategorier. Dessa är: 

 

1. Organisk tillväxt – En ökad närvaro på den utländska marknaden  i form av  investering  i 

fabrik,  forskningsanläggning,  butik,  öppnande  av  kontor  eller  bildande  av  eget 

dotterbolag. 
 

2. Joint Venture – Ett uttalat mål att öka sin närvaro på den utländska marknaden genom 

att ingå samarbete med ett annat företag. 
 

3. Förvärv – Förvärv av utländskt  företag eller verksamhet  för att öka sin närvaro på den 

specifika marknaden. 

 

Händelsefönstret har preciserats till dagen då företagets etablering annonseras ut offentligt 

genom  ett  pressmeddelande  plus  fem  dagar  innan  och  fem  dagar  efter  händelsedagen. 

Detta  ger  ett  händelsefönster  på  totalt  elva  dagar,  något  som  författarna  anser  ger  en 

tillfredsställande  tidsram  för  att  kunna  studera  och  analysera  potentiella  effekter  den 

fastställda händelsen har på aktiemarknaden, både före och efter händelsedagen. 

 

2. Urval 

Urvalet har baserats på tillgång till information, något som speglar sig i fördelningen mellan 

kategorier  och  länder.  Hur  urvalsprocessen  utfördes  beskrivs  i  mer  detalj  längre  ner  i 

metodkapitlet under avsnittet 3.2.2 Datainsamling. I slutändan begränsades urvalet till 206 

stycken events totalt. Fördelningen ser ut som följande: 
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Marknad  Organisk  Joint Venture Förvärv  Totalt 
Brasilien  4 2 9  15

Frankrike  4 1 16  21

Indien  12 5 13  30

Italien  2 3 16  21

Kina  25 8 9  42

Ryssland  12 1 9  22

Tyskland  3 1 21  25

USA  3 3 24  30

Totalt  65 24 117  206
Tabell 1 ‐ Visar fördelningen av urvalet i undersökningen över länder och etableringsformer. 

För en fullständig lista över företag se Bilaga A. 

 

3. Val av modell för att beräkna normal avkastning 

Innan beräkningen av den avvikande avkastningen kan genomföras måste först den normala 

avkastningen  fastställas.  Den  normala  avkastningen  är  den  avkastning  som  förväntas 

uppkomma  förutsatt  att  händelsen,  i  detta  fall  att  ett  företag  genomför  en 

utlandsetablering, aldrig ägt rum. De modeller som används för att räkna fram den normala 

avkastningen kan delas in i två huvudkategorier; Statistiska och Ekonomiska modeller.59 

De  statistiska  modellerna  utgörs  av  två  modeller;  Constant  Mean  Return  Model  samt 

Marknadsmodellen.  Constant  Mean  Return  Model  utgår  ifrån  att  den  genomsnittliga 

avkastningen över längre tid är konstant, medan marknadsmodellen förutsätter att det finns 

ett linjärt samband mellan marknadens avkastning och aktiens avkastning.60 

De ekonomiska modellerna kan ses som avgränsningar av de statistiska modellerna, och ger 

mer  begränsade  modeller  för  att  räkna  ut  den  normala  avkastningen.  Två  vanligt 

förekommande modeller  inom denna kategori är CAPM  (Capital Asset Pricing Model) samt 

APT (Arbitrage Pricing Theory).61 

CAPM  är  en  jämviktsteori där den  förväntade  avkastningen bestäms  av  aktiens  kovarians 

med marknadens avkastning. Denna modell användes  flitigt på 70‐talet, men har  i nuläget 

                                                            
59 MacKinlay (1997), ”Event Studies in Economics and Finance” 
60 MacKinlay (1997), ”Event Studies in Economics and Finance” 
61 MacKinlay (1997), ”Event Studies in Economics and Finance” 
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mer  eller mindre  upphört.  Detta  beror  på  att  de  begränsningar  CAPM  introducerar  har 

börjat ifrågasättas, vilket gör att studiens resultat kan påverkas negativt.62 

APT  är  en  prissättningsteori  för  tillgångar,  där  den  förväntade  avkastningen  är  en  linjär 

kombination  av  ett  flertal  riskfaktorer.  Även  fördelarna med  att  nyttja  denna modell  är 

tveksamma.  Det  har  visat  sig  att  de  viktigaste  faktorerna  i  denna modell  beter  sig  som 

marknadsfaktorer och övriga faktorer bidrar med relativt  lite tolkningskraft. Detta har gjort 

att skälen till att använda denna modell är begränsade.63 

Författarna har valt att använda en statistisk modell  i denna uppsats, då MacKinlay hävdar 

att  de  ekonomiska  modellernas  förutsättningar  och  fördelar  anses  begränsade.64  Som 

modell  för  beräkning  av  normalavkastningen  har  valet  slutligen  blivit marknadsmodellen. 

Detta  val  underbyggs  av  att  marknadsmodellen  reducerar  den  avvikande  avkastningens 

varians, vilket anses ge ett mer ålitligt resu at jämfört med Constant Mean Return model. p lt

Marknadsmodellen för företag   och period   är: 

65 

 

                                 3.1  

 

Där   är avkastningen för företag  ,   är marknadens avkastning,   förväntas vara noll, 

 förväntas vara ett och   är The Zero Mean Disturbance Term, en variabel som uppskattas 

vara  noll.66  För  att  beräkna  marknadens  avkastning  togs  ett  estimeringsfönster  på  90 

börsdagar  fram, med  början  dagen  innan  händelsefönstret.  Utifrån  dessa  90  noteringar 

beräknades ett geometriskt medelvärde fram för varje event, som sedan användes som  . 

Marknadens avkastning beräknades med följande formel: 

 

1 1 … 1 ⁄ 1                             3.2  

 

 

 

                                                            
62 MacKinlay (1997), ”Event Studies in Economics and Finance” 
63 MacKinlay (1997), ”Event Studies in Economics and Finance” 
64 MacKinlay (1997), ”Event Studies in Economics and Finance” 
65 MacKinlay (1997), ”Event Studies in Economics and Finance” 
66 MacKinlay (1997), ”Event Studies in Economics and Finance” 

35 
 



4. Definiering av estimeringsfönster 

För  att  räkna  fram  den  normala  avkastningen  behövs  ett  estimeringsfönster  fastställas. 

Detta  fönster  är en  tidsperiod på ett  visst  antal dagar  innan händelsefönstret, och bör ej 

överlappa  denna,  då  detta  skulle  innebära  att  själva  händelsen  som  analyseras  påverkar 

estimeringen  av  den  normala  avkastningen.67  Estimeringsfönstret  i  denna  uppsats  har 

definierats till 90 börsdagar. 

Tidslinje: 
 

   ö   ä
ö  

‐90                                 ‐5             0            +5 

 

                                                                           0

                                          

Figur 3 ‐ Visar en tidslinje över undersökningens händelseförlopp. 

 

= är hän edagen 0  dels

= +1 till  =  är händelsefönstret 

= +1 till  =  är estimeringsfönstret 

 

5. Beräkning av normal och avvikande avkastning 

Den  avvikande  avkastningen  definieras  som  den  verkliga  avkastningen  efter  händelsen 

sträckt  över  händelsefönstret minus  den  normala  avkastningen  för  företaget  sträckt  över 

händelsefönstret.68 

Avvikande avkastning beräknas för företag   och händelse datum   genom följande formel: 

 

|                                  3.3  

 

Där    är  avvikande  avkastning,    är  verklig  avkastning,  och  |   är  normal 

avkastning för tidsperioden  . 

                                                            
67 MacKinlay (1997), ”Event Studies in Economics and Finance” 
68 MacKinlay (1997), ”Event Studies in Economics and Finance” 
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Då marknadsmodellen används för att beräkna den normala avkastningen  i denna uppsats, 

blir den slutliga formeln för avvikande avkastning: 

 

                                   3.4  

 

6. Aggregering av avvikande avkastning 

Innan de data som samlats in kan analyseras måste de avvikande avkastningarna aggregeras. 

Aggregeringen  sker  i  två  dimensioner,  genom  tid  och  över  företag.69  Till  att  börja med 

beräknas  den  ackumulerade  avvikande  avkastningen  ( )  för  varje  företag  sträckt  över 

händelsefönstret. 

Formeln för att räkna fram den ackumulerade avvikande avkastningen för företag   är som 

följer: 

 

,                                                                                                     3.5  

 

Efter att den ackumulerade avvikande avkastningen har räknats  fram  för varje  företag kan 

medelvärdet av dessa beräknas för att få fram den genomsnittliga ackumulerade avvikande 

avkastningen ( . 

Den genomsnittliga ackumulerade avvikande avkastningen beräknas genom nedanstående 

formel: 

 

,
1

,                                                                                     3.6  

 

Undersökningen  kommer  även  att  analysera  den  genomsnittliga  avvikande  avkastningen 

( )  för  samtliga  företag  per  dag.  Detta  görs  för  att  fastställa  när  en  eventuell 

marknadsreaktion på kungörelsen av företagets utlandsetablering uppkommer. 

 

 

                                                            
69 MacKinlay (1997), ”Event Studies in Economics and Finance” 
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Vid beräkning av den genomsnittliga avvikande avkastningen används följande formel: 

 

1
                                                                                                                 3.7  

 

7. Tolkningar och slutsatser 

Som ett sista steg i eventstudien utförs ett hypotestest på den genomsnittliga ackumulerade 

avvikande avkastningen och den genomsnittliga avvikande avkastningen per dag. Detta görs 

för  att  fastställa  hur  stor  sannolikheten  är  att  de  beräkningar  som  utförts  är  statistiskt 

signifikanta.  Utförandet  av  ett  hypotestest  är  ett  viktigt  steg  i  denna  undersökning,  då 

urvalet  är  ett  stickprov  av  den  totala  populationen  och  ej  en  totalundersökning.  Detta 

moment är nödvändigt för att kunna göra en statistisk generalisering. 

För att underlätta analysen av de data som samlats in har enheterna i undersökningen delats 

upp i grupper för att sedan testas med hypotesprövning. 

Hypotestesten utfördes på följande indelningar: 

 

1. Samtliga enheter – I denna indelning ingår samtliga enheter i underökningen. 

 

2. Etableringsform  (Samtliga  enheter)  –  I  denna  indelning  ingår  samtliga  enheter 

uppdelade utefter etableringsformerna organisk tillväxt, Joint Venture samt förvärv. 

 

3. Regioner – I denna indelning ingår samtliga enheter uppdelade utefter regionerna BRIC, 

Europa samt USA. 

 

4. Etableringsform  (Regioner) –  I denna  indelning har samtliga enheter delats upp utefter 

etableringsform i respektive region. 

 

5. Länder –  I denna  indelning har samtliga enheter delats upp utefter  länderna Brasilien, 

Frankrike, Indien, Kina, Ryssland, Tyskland, Italien samt USA. 

 

6. Etableringsform  (Länder)  –  I  denna  indelning  har  samtliga  enheter  delats  upp  utefter 

etableringsform i respektive land. 
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Nollhypotes samt mothypotes för samtliga indelningar: 

 

1. : 0,  det  finns  ingen  genomsnittlig  ackumulerad  avvikande  avkastning  efter 

tillk givandet av ett företags utlandsetablering. änna
 

: 0,  det  finns  en  genomsnittlig  ackumulerad  avvikande  avkastning  efter 

tillkännagivandet av ett företags utlandsetablering. 

 

2. : 0, det finns ingen genomsnittlig avvikande avkastning efter tillkännagivandet 

av e retags utlandsetablering. tt fö
 

: 0, det finns en genomsnittlig avvikande avkastning efter tillkännagivandet av 

ett företags utlandsetablering. 

 

Hypotesprövningarna  utfördes  genom  normalfördelningstest  för  de  urvalskategorier  där 

antalet  uppnådde  30  enheter  eller  fler,  och  t‐test  för  de  urvalskategorier  där  antalet  var 

färre än 30 enheter. Hypotesprövningar genomförs för att kontrollera hur stor sannolikheten 

är  att  de medelvärden  som  framräknats  är  statistiskt  skilda  från  noll. Det  testvärde  som 

normalfördelningstestet respektive t‐testet producerar jämförs sedan med en tabell, z‐tabell 

för normalfördelningstest och  t‐tabell  för  t‐test.  För  att  resultatet  av undersökningen  ska 

kunna  anses  vara  statistiskt  signifikant  är  det  framräknade  testvärdet  tvunget  att  hamna 

utanför konfidensintervallets kritiska gräns, annars kan ej   förkastas, med andra ord ingen 

avvikande av stning. ka

För att testa   används följande formler: 

 

Hypotestest för  , : 

 

,

,
~ 0,1                                                                                  3.8  

 

Hypotestest för  : 

 

~ 0,1                                                                                                 3.9  
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Variansen för  , : 

 

,
∑

1
                                                                  3.10  

 

Variansen för  : 

 

∑
1

                                                                                    3.11  

 

3.2.2 Datainsamling 

Urvalsprocessen utfördes genom att använda  listor  framställda  av Exportrådet över  företag 

med aktivitet på de marknader som var relevanta för undersökningen. Dessa listor innehåller 

kontaktuppgifter  till  företag  som  Exportrådet  anser  ha  relation  till  Sverige  och  som  är 

etablerade på ett visst lands marknad.70 Listan över företag begränsades sedan ner till de som 

var  registrerade på Nasdaq OMX Nordics hemsida. Genom olika sökmotorer på  internet har 

utifrån denna lista pressmeddelanden samt nyhetsartiklar letats fram för företagen angående 

utlandsetableringar  på  de  marknader  som  undersökningen  omfattar.  Pressmeddelandena 

samt nyhetsartiklarna har  sedan utvärderats  för att avgöra vilken etableringsform  företaget 

har använt. I somliga fall har det varit omöjligt att hitta pressmeddelanden eller nyhetsartiklar 

nödvändiga  för  att  fastställa  etableringstillfälle,  vilket  har  bidragit  till  att  vissa  företag  har 

sållats bort ur undersökningen. 

Eventen sträcker sig över en tioårsperiod, från 1999 till 2009. Antal aktiva företag samt val av 

etableringsform har skilt sig stort mellan de olika marknaderna, vilket har bidragit till en ojämn 

fördelning av enheter i dessa avseenden. 

Historisk börsinformation hämtades från Nasdaq OMX Nordics hemsida, som sedan  laddades 

ner  i Excel‐blad. Ett standardiserat tillvägagångssätt som tagits fram av författarna användes 

sedan  vid  uträkningarna  för  att minska  risken  för  uppkomsten  av  fel,  där  Excel‐bladen  har 

utformats och strukturerats för att ge en  lätt och överskådlig blick av  insamlad och uträknad 

data.  Vid  förekomsten  av  både  A  och  B‐aktier  valde  författarna  att  använda  B‐aktiens 

börskurs, då det är större omsättning på dessa typer av aktier. 

                                                            
70 www.swedishtrade.se (1‐4) 
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3.3 Enkätundersökning 

Som  ett  komplement  till  eventstudien  utfördes  en  enkätundersökning.  Syftet  med  denna 

undersökning var att utifrån teori och eventstudiens resultat försöka finna orsaker och lämpliga 

förklaringar till varför aktiemarknaden har reagerat som den gjort. 

Frågorna  baserades  på  den  teori  och  de  tidigare  studier  som  uppsatsen  presenterar  i 

teorikapitlet. Det slutliga enkätformuläret finns i Bilaga B. Frågorna utformades utan förtryckta 

svar, för att ge respondenten möjlighet att fritt kunna besvara frågorna och bidra med kvalitativ 

data. Detta anses lämpligt då respondentens kunskap på området vida överstiger författarnas. 

För  att  hitta  respondenter  som  kunde  besvara  dessa  frågor  togs  det  telefonkontakt med  de 

större  svenska  bankerna.  Efter  att  ha  fått  kontakt  med  lämpliga  personer  skickades 

enkätformuläret ut med e‐post till dessa. I slutändan var det bara en respondent som ansåg sig 

ha tillräcklig tid och kunskap för att besvara enkäten; Peter Engstedt på Handelsbanken. Peter 

jobbar på avdelningen Capital Markets där han är chef för finansanalys.  

Det  låga antalet respondenter anser  författarna  inte  innebär ett stort problem  för uppsatsen. 

Respondenten är en expert på området frågorna behandlar och är därför högst lämpad att bidra 

med de kvalitativa data undersökningen eftersträvar, vilket gör att en hög svarsfrekvens ej är 

nödvändig. 
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4. Empiri 
I  detta  kapitel  av  uppsatsen  ges  en  presentation  av  ekonomiska  faktorer  för  varje  land  som  påverkar  hur 
attraktiv marknaden är  för utländska  investeringar. Det  framläggs även  en  sammanställning av de  resultat 
som utförandet av eventstudien och enkätundersökningen har gett. Eventstudiens  resultat är uppdelat  i  två 
delar; först presenteras resultatet av hypotesprövningen av   , sedan följer resultatet av hypotesprövningen 
av  . 

 

4.1 Ländernas marknadssituationer 

För att ge en bättre bild av marknadssituationer som kan påverka utlandsetableringar för varje 

land,  följer härunder en  tabell  som  innehåller utvalda ekonomiska  faktorer hämtade  från CIA 

World  Factbook.71  Dessa  faktorer  är  folkmängd,  köpkraftsparitetsjusterad  (PPP) 

bruttonationalprodukt  (BNP),  tillväxt  av  bruttonationalprodukt  (BNP),  bruttonationalprodukt 

(BNP) per capita, tillväxt av industriproduktion samt summa utländska direktinvesteringar (FDI). 

Samtliga  fakta är uppskattningar  för år 2008 om  inget annat anges, och  faktorer  som mäts  i 

pengar anges  i amerikanska dollar. Tabellen  innehåller även Growth Environment Score  (GES) 

för varje  land. GES är ett mått  framtaget av Goldman Sachs72,  som graderar  länder efter hur 

gynnsamma deras marknadssituationer är för tillväxt, ju högre poäng desto bättre läge. Måttet 

består av 13 variabler som anses påverka potential för tillväxt. Dessa är: 

‐ Inflation – hög inflation avskräcker investeringar och urholkar resultatet av tillväxt. 
 

‐ Budgetunderskott  (procent  av BNP)  – högt budgetunderskott  kan  skada den  ekonomiska 

stabiliteten och öka lånekostnader. 
 

‐ Extern  skuld  (procent av BNP) – hög utländsk belåning ökar  risken  för externa kriser och 

tenderar att höja räntorna. 
 

‐ Investeringstakt – hög  investeringstakt uppmuntrar tillväxt och ackumuleringen av kapital, 

förutsatt att investeringarna är produktiva. 
 

‐ Ekonomins öppenhet – många  studier  visar att öppna ekonomier är mer gynnsamma  för 

tillväxt. 
 

‐ Användande av  telefoner – ett mått på  teknologinivån  i  landet. Kommunikationsteknologi 

kan hjälpa spridningen av bredare teknologi och tekniker som gynnar tillväxt. 
 

‐ Användande av datorer – ett mått på teknologinivån i landet. Kommunikationsteknologi kan 

hjälpa spridningen av bredare teknologi och tekniker som gynnar tillväxt. 

                                                            
71 www.cia.gov (2) 
72 Goldman Sachs (2007), “BRICS and Beyond” 
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‐ Användande  av  internet  –  ett mått på  teknologinivån  i  landet.  Kommunikationsteknologi 

kan hjälpa spridningen av bredare teknologi och tekniker som gynnar tillväxt. 
 

‐ Genomsnittlig längd på vidareutbildning – hög utbildning anses gynna tillväxt. 
 

‐ Förväntad livslängd – högre förväntad livslängd har visats påverka tillväxt positivt. 
 

‐ Politisk  stabilitet  –  stabila  politiska  regimer  ger  högre  förtroende,  vilket  drar  till  sig mer 

investeringar och tillväxt. 
 

‐ Rättssäkerhet – väl definierad äganderätt och  fungerande  institutioner anses bidra till  fler 

investeringar och tillväxt. 
 

‐ Korruption – ökad korruption har en negativ effekt på tillväxt genom att rubba drivkraften 

att prestera. 

 

Land  Folkmängd  GES år 
200673 

BNP (PPP) 
(USD) 

Tillväxt 
BNP 

BNP per 
capita (USD) 

Tillväxt industri‐ 
produktion 

Summa FDI 
(USD) 

Brasilien74  198 739 269  4,2  1,998 bilj 5,1 % 10 200 4,3 %  294 mjrd

Frankrike75  64 057 792  6,3  2,133 bilj 0,3 % 33 300 ‐1,8%  1,147 bilj

Indien76  1 166 079 217  3,9  3,304 bilj 7,4 % 2 900 4,8 %  144,2 mjrd

Italien77  58 126 212  5,4  1,827 bilj ‐1 % 31 400 ‐2,8 %  376,6 mjrd

Kina78  1 338 612 968  4,9  7,992 bilj 9 % 6 000 9,3 % 
758,9 mjrd 

(2007) 

Ryssland79  140 041 247  4,4  2,271 bilj 5,6 % 16 100 3,5 % 
491,2 mjrd 

(2007) 

Tyskland80  82 329 758  7,0  2,925 bilj 1,3 % 35 500 0,1 %  1,027 bilj

USA81  307 212 123  6,8  14,44 bilj 0,4 % 47 500 ‐2 %  2,367 bilj

Tabell  2  ‐  Visar  folkmängd,  Growth  Environment  Score,  köpkraftsparitetsjusterad  bruttonationalprodukt,  tillväxt  av 
bruttonationalprodukt,  bruttonationalprodukt  per  capita,  tillväxt  av  industriproduktion  samt  summa  utländska 
direktinvesteringar för respektive land som ingår i undersökningen.   

 

 

                                                            
73 Goldman Sachs (2007), “BRICS and Beyond” 
74 www.cia.gov (3) 
75 www.cia.gov (4) 
76 www.cia.gov (5) 
77 www.cia.gov (6) 
78 www.cia.gov (7) 
79 www.cia.gov (8) 
80 www.cia.gov (9) 
81 www.cia.gov (10) 
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4.2 Resultat eventstudie 

För att fastställa huruvida nollhypoteserna som presenterades i metodavsnittet skall accepteras 

eller  förkastas,  har  den  utförda  eventstudiens  statistiska  signifikans  prövats  genom 

normalfördelningstest  respektive  t‐test. Det  framräknade värdet  jämförs sedan med en  tabell 

för att utröna  ifall värdet  ligger  inom gränsen för vad som är statistiskt signifikant. Om värdet 

hamnar utanför gränsvärdet förkastas  , hamnar det innanför accepteras  . 

Framförandet  av  undersökningens  resultat  är  uppdelad  i  två  avsnitt.  Först  presenteras 

resultatet av den utförda hypotesprövningen på den ackumulerade genomsnittliga avvikande 

avkastningen  ( ).  Detta  avsnitt  belyser  hur  marknaden  reagerar  på  det  valda  eventet. 

Därefter  följer  en  redogörelse  av  hypotesprövningen  som  utfördes  på  den  genomsnittliga 

avvikande avkastningen ( ). Denna del försöker besvara när en eventuell reaktion uppstår på 

aktiemarknaden  inom  händelsefönstret.  Avsnittet  för    är  uppdelad  utefter  de 

underkategorier  som  presenterades  i  metodavsnittet,  medan  avsnittet  för    endast 

presenterar  resultatet  för  Samtliga  enheter.  Mer  detaljerad  information  presenteras  under 

respektive avsnitt. 

 

4.2.1 Genomsnittlig Ackumulerad Avvikande Avkastning( ) 

Denna del presenterar aktiemarknadens reaktion på tillkännagivandet att ett företag utför en 

utlandsetablering.  Avsnittet  är  uppdelat  utefter  kategorierna  Samtliga  enheter, 

Etableringsform  (Samtliga  enheter),  Regioner,  Etableringsform  (Regioner),  Länder  samt 

Etableringsform (Länder).  

Hypotestesten utfördes efter de  formler  som presenterats  i metodkapitlet. Genom att dela 

 med  roten av dess varians  räknades ett  testvärde  fram  för varje underkategori. Detta 

värde  jämfördes  sedan med  en normalfördelnings‐  respektive  t‐tabell, beroende på  antalet 

enheter.  Vid  de  kategorier  som  innehöll  30  enheter  eller  fler  användes  en 

normalfördelningstabell, understeg antalet enheter 30 användes en t‐tabell. Testerna utfördes 

med en signifikansnivå på fem procent. För normalfördelningstest ger detta ett tabellvärde på 

1,96 som  i  följd producerar ett gränsvärde på 0,475. Då  t‐test genomförts har motsvarande 

värde erhållits ur en t‐tabell utefter antal frihetsgrader. 
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4.2.1.1 Samtliga enheter 

I denna kategori ingår samtliga enheter i undersökningen, för att undersöka om det uppkommer en 

generell marknadseffekt från annonseringen av ett företags utlandsetablering. 

 

Total 
Antal    Varians Gränsvärde z‐värde 

206  0,001377 0,007609 0,475  0,015781
Tabell 3 ‐ Visar resultat av hypotesprövning utförd på samtliga enheter. 

 

Vid  hypotesprövningen  av  samtliga  enheter  som  ingick  i  eventstudien  utfördes  ett 

normalfördelningstest.  Det  framräknade  z‐värdet  jämfördes med  ett  gränsvärde  utvunnet  ur  en 

normalfördelningstabell med ett konfidensintervall på 95 procent. Resultatet av hypotestestet visar 

att   statistiskt sett inte är skilt från noll,   kan ej förkastas. 
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Diagram 1 ‐ Visar den genomsnittliga ackumulerade avvikande avkastningen per dag för samtliga enheter. 

 

Ovanstående  diagram  visar  :s  utveckling  under  händelsefönstret  för  samtliga  enheter  i 

undersökningen.  Som  kan  skådas  börjar  grafen  neråt,  för  att  sedan  gå  upp  strax  innan 

händelsedagen. Efter dag 1 planar grafen ut något för en stabilare utveckling. Huruvida detta beror 

på  händelsen  som  undersöks  är  osäkert,  då  hypotestestet  visade  på  ingen  statistiskt  signifikant 

vvikande avkastning. a
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Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  det  har  skett  en  positiv  reaktion  redan  dagen  innan 

händelsedagen.  Detta  kan  vara  en  indikation  på  att  eventuella  rykten  om  etableringen  kan  ha 

spridits av de som har tillgång till  information om  företaget tidigare än alla andra, med andra ord 

företagsledningen, något  som både agent‐ och  signalteori  förespråkar. Den kortvariga uppgången 

stämmer även väl överrens med vad den effektiva marknadshypotesen  säger gällande möjligheter 

att göra övervinster baserade på information. 

 

4.2.1.2 Etableringsform (Samtliga enheter) 

I denna kategori ingår samtliga enheter i undersökningen uppdelade utefter etableringsform, för att 

undersöka skillnader  i aktiemarknadens reaktion beroende på vilken etableringsform  företaget har 

valt att etablera sig med. 

 

  Organisk tillväxt  Joint venture Förvärv 
Antal  65 24 117

  ‐0,00495 0,011572 0,002798

Varians  0,00896 0,01309 0,005843

Gränsvärde  0,475 1,714 0,475

z/t‐värde  ‐0,05215 0,101142 0,036602
Tabell 4 ‐ Visar resultat av hypotesprövningar utförda på samtliga enheter uppdelade utefter etableringsform. 

 

Enheterna har delats upp utefter etableringsformerna Organisk tillväxt, Joint Venture samt Förvärv. 

För Organisk  tillväxt och  Förvärv utfördes normalfördelningstest, då dessa  kategorier översteg 30 

enheter, medans  Joint Venture  prövades  genom  ett  t‐test. Gränsvärdet  för  t‐testet  togs  ur  en  t‐

tabell  med  23  frihetsgrader.  Inom  95  procents  konfidensintervall  hamnade  samtliga  testvärden 

innanför  respektive  gränsvärde,  vilket  betyder  att    statistiskt  sett  ej  är  skilt  från  noll.   

accepteras för samtliga kategorier.  
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Diagram  2  ‐  Visar  den  genomsnittliga  ackumulerade  avvikande  avkastningen  per  dag  för  samtliga  enheter 
uppdelade utefter etableringsform. 

 

Ovanstående  diagram  visar  :s  utveckling  under  händelsefönstret  för  samtliga  enheter 

uppdelade utefter etableringsform. Alla tre grafer stiger runt händelsedagen, med en något större 

reaktion för Organisk tillväxt och Joint Venture. Detta kan dock bero på det ojämna antalet enheter. 

Efter händelsedagen fortsätter Joint Ventures positiva trend medans Organisk tillväxt ger en negativ 

utveckling med Förvärv någonstans i mitten. Även här är det svårt att dra några direkta slutsatser, på 

grund av signifikanstestets negativa resultat. 

 

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  vid  händelsedagen  har  samtliga  etableringsformer  visat  ett 

positivt  utslag.  Joint Venture  och Organisk  tillväxt  har  gett  högst  reaktion,  vilket  kan  bero  på  att 

uttalandet vid en etablering av  Joint Venture eller organisk  tillväxt kan ha gett ut  signaler om att 

företaget har genomfört ett genomtänkt etableringsbeslut. Förvärvs mer plana tillväxt kan ses som 

tt tecken på att förvärvet eventuellt kan ha skett till ett överpris, som därmed påverkar resultatet. e
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4.2.1.3 Regioner 

I  denna  kategori  ingår  samtliga  enheter  uppdelade  utefter  region,  för  att  undersöka  skillnader  i 

aktiemarknadens reaktion beroende på vilken region företaget etablerar sig i. 

 

  BRIC  Europa USA 
Antal  109 67 30

  ‐0,01052 0,020108 0,002754799

Varians  0,008084 0,007224 0,005895953

Gränsvärde  0,475 0,475 0,475

z‐värde  ‐0,11696 0,236582 0,035877
Tabell 5 ‐ Visar resultat av hypotesprövningar utförda på samtliga enheter uppdelade utefter region. 

 

Enheterna har delats upp  i  regionerna BRIC, Europa samt USA. Samtliga  regioner prövades genom 

normalfördelningstest,  då  dessa  kategorier  översteg  30  enheter.  Inom  95  procents 

konfidensintervall hamnade  samtliga  testvärden  innanför  respektive gränsvärde, vilket betyder att 

 statistiskt sett ej är skilt från noll.   accepteras för samtliga kategorier. 
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Diagram  3  ‐  Visar  den  genomsnittliga  ackumulerade  avvikande  avkastningen  per  dag  för  samtliga  enheter 
uppdelade utefter region. 
 

Ovanstående  diagram  visar  :s  utveckling  under  händelsefönstret  för  samtliga  enheter 

uppdelade utefter region. Här visar sig en tydlig skillnad mellan graferna. Europa ger den klart mest 

positiva utvecklingen, med  en positiv  reaktion  runt händelsedagen  som  fortsätter  stiga över hela 

händelsefönstret.  USA  har  en  positiv  reaktion  runt  händelsedagen men  i  övrigt  en  relativt  plan 
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utveckling,  som  slutar marginellt positiv. BRIC  i  sin  tur har en  stadigt negativ  trend, med en  kort 

positiv reaktion efter händelsedagen som enda avbrott. Det bör dock påpekas att resultatet kan vara 

något färgat av den ojämna fördelningen av etableringsformer i de olika regionerna. Resultatet är ej 

heller här statistiskt signifikant. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att en etablering i Europa har gett högst positivt resultat bland alla 

regioner, vilket kan bero på att en etablering i denna region förknippas med lägst risk. Utvecklingen 

för USA har varit plan, vilket kan vara ett resultat av den hårda konkurrensen som råder på denna 

marknad. Etableringar utförda  i regionen BRIC har visat på en negativ trend. Anledningar till detta 

kan vara att en etablering i utvecklingsländer kan vara osäkra. Vissa marknader kanske inte uppfyller 

de  faktorer  som  ett  etableringsbeslut  traditionellt  baseras  på,  utan  etableringen  utförs  för  att 

ostnadseffektivisera. k

 

4.2.1.4 Etableringsform (Regioner) 

I denna kategori har samtliga enheter delats upp utefter etableringsform i respektive region, för att 

undersöka skillnader  i aktiemarknadens reaktion beroende på vilken etableringsform  företaget har 

valt vid etablering i de olika regionerna. 

 

BRIC  Organisk tillväxt Joint venture Förvärv 
Antal  53 16 40

  ‐0,00589 ‐0,01418 ‐0,01519

Varians  0,008177 0,014915 0,005692

Gränsvärde  0,475 1,753 0,475

z/t‐värde  ‐0,06509 ‐0,1161 ‐0,2013
Tabell  6  ‐  Visar  resultat  av  hypotesprövningar  utförda  på  enheter  tillhörande  regionen  BRIC  uppdelade  utefter 
etableringsform.  

 

Enheterna  har  delats  upp  i  etableringsformerna  Organisk  tillväxt,  Joint  Venture  och  Förvärv  i 

regionen BRIC. För Organisk tillväxt och Förvärv utfördes normalfördelningstest, då dessa kategorier 

översteg 30 enheter, medans Joint Venture prövades genom ett t‐test. Gränsvärdet för t‐testet togs 

ur  en  t‐tabell  med  15  frihetsgrader.  Inom  95  procents  konfidensintervall  hamnade  samtliga 

testvärden innanför respektive gränsvärde, vilket betyder att   statistiskt sett ej är skilt från noll. 

 accepteras för samtliga kategorier. 
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Europa  Organisk tillväxt Joint venture Förvärv 
Antal  9 5 53

  0,007623 0,027355 0,021544

Varians  0,012735 0,002946 0,006949

Gränsvärde  1,86 2,132 0,475

z/t‐värde  0,067548 0,503979 0,258451
Tabell 7  ‐ Visar  resultat av hypotesprövningar utförda på enheter  tillhörande  regionen Europa uppdelade utefter 
etableringsform. 

 

Enheterna  har  delats  upp  i  etableringsformerna  Organisk  tillväxt,  Joint  Venture  och  Förvärv  i 

regionen  Europa.  För  Organisk  tillväxt  och  Joint  Venture  utfördes  t‐test,  då  dessa  kategorier 

understeg  30  enheter.  Gränsvärdena  för  t‐testen  togs  ur  en  t‐tabell  med  8  respektive  4 

frihetsgrader.  Förvärv  prövades  i  sin  tur  genom  ett  normalfördelningstest.  Inom  95  procents 

konfidensintervall hamnade  samtliga  testvärden  innanför  respektive gränsvärde, vilket betyder att 

 statistiskt sett ej är skilt från noll.   accepteras för samtliga kategorier. 

 

USA  Organisk tillväxt Joint venture Förvärv 
Antal  3 3 24

  ‐0,02605 0,12260626 ‐0,008626

Varians  0,02292298 0,00836112 0,0025967

Gränsvärde  2,92 2,92 1,714

t‐värde  ‐0,17206 1,340851 ‐0,16928
Tabell  8  ‐  Visar  resultat  av  hypotesprövningar  utförda  på  enheter  tillhörande  regionen  USA  uppdelade  utefter 
etableringsform. 

 

Enheterna  har  delats  upp  i  etableringsformerna  Organisk  tillväxt,  Joint  Venture  och  Förvärv  i 

regionen USA. För Organisk tillväxt och Joint Venture utfördes t‐test, då dessa kategorier understeg 

30 enheter. Gränsvärdena  för  t‐testen  togs ur en  t‐tabell med 2  frihetsgrader  för båda kategorier. 

Förvärv  prövades  i  sin  tur  genom  ett  normalfördelningstest.  Inom  95  procents  konfidensintervall 

hamnade samtliga testvärden innanför respektive gränsvärde, vilket betyder att   statistiskt sett 

ej är skilt från noll.   accepteras för samtliga kategorier. 
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Diagram  4  ‐  Visar  den  genomsnittliga  ackumulerade  avvikande  avkastningen  per  dag  för  enheter  tillhörande 
etableringsformen organisk tillväxt uppdelade utefter region. 

 

Ovanstående  diagram  visar  :s  utveckling  under  händelsefönstret  för  enheter  tillhörande 

etableringsformen organisk tillväxt uppdelade utefter region. Vid händelsedagen ger USA en kraftigt 

positiv reaktion, men om detta beror på händelsen är oklart då grafens utveckling är turbulent över 

hela händelseförloppet. BRIC ger en positiv reaktion vid händelsedagen för en fortsatt svagt negativ 

trend. Europa går neråt efter händelsedagen för att i slutet vända stadigt uppåt. Det bör påpekas att 

graferna kan vara något missledande, då antalet enheter skiljer sig stort mellan de olika regionerna. 

Resultatet är ej heller här statistiskt signifikant. 
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Diagram  5  ‐  Visar  den  genomsnittliga  ackumulerade  avvikande  avkastningen  per  dag  för  enheter  tillhörande 
etableringsformen Joint Venture uppdelade utefter region. 

 

Ovanstående  diagram  visar  :s  utveckling  under  händelsefönstret  för  enheter  tillhörande 

etableringsformen  Joint Venture uppdelade utefter  region. Grafen  för USA visar en mycket kraftig 

positiv reaktion över hela händelseförloppet, men då det bara fanns med tre stycken Joint Ventures i 

regionen  USA  går  det  ej  att  dra  några  slutsatser.  BRIC  och  Europa  gav  en  något  mer  normal 

utveckling,  med  positiva  reaktioner  för  båda  grafer  på  händelsedagen,  för  en  fortsatt  positiv 

utveckling  för  Europa  och  negativ  utveckling  för  BRIC.  Även  här  var  antalet  enheter  ojämnt 

fördelade, med BRIC som den enda regionen med ett större antal enheter. Resultatet är ej heller här 

statistiskt signifikant. 
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Diagram  6  ‐  Visar  den  genomsnittliga  ackumulerade  avvikande  avkastningen  per  dag  för  enheter  tillhörande 
etableringsformen förvärv uppdelade utefter region. 

 

Ovanstående  diagram  visar  :s  utveckling  under  händelsefönstret  för  enheter  tillhörande 

etableringsformen förvärv uppdelade utefter region. Här märks en distinkt skillnad mellan graferna. 

Europa ger den klart mest positiva utvecklingen, med en stigande utveckling över  i stort  sett hela 

händelsefönstret. Graferna  för både USA och BRIC gav positiva reaktioner runt händelsedagen,  för 

att sedan fortsätta en sjunkande trend. Resultatet är ej heller här statistiskt signifikant. 

 

Sammanfattningsvis  kan  sägas  om  organisk  tillväxt:  USA  ger  högst  positiv  reaktion  vid 

händelsedagen,  vilket  kan  vara  en  indikation  på  att  en  etablering  i  USA  sänder  ut  signaler  att 

företaget  har  den  kompetens  och  de  resurser  som  krävs  för  att  etablera  sig  organiskt  på  en  ny 

marknad. Dock  kan den  starka nedgången  efter dag 4  tyda på att  val av etableringsform på den 

aktuella marknaden kan ha varit  felaktig. Europa visar en kortvarig nedgång efter händelsedagen, 

för att sedan vända uppåt. Detta kan bero på att signalen som skickades ut gav en inledande negativ 

reaktion, för att sedan utvecklas positivt dag 4 då eventuellt ytterligare information förknippad med 

positiva  signaler  har  blivit  tillgänglig.  BRIC  ger  en  inledande  positiv  reaktion  vilket  kan  bero  på 

förväntan att det ska gå bra med en etablering genom organisk tillväxt  i en region med hög tillväxt 

och låga produktionskostnader. En förklaring till varför organisk tillväxt i BRIC slutar på negativt kan 

vara att regionen präglas av hög risk. 
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Joint  Venture:  Resultatet  för  både  USA  och  Europa  har  varit  positivt.  Detta  kan  bero  på  att  de 

företag som  ingår ett Joint Venture har möjlighet att slå  ihop forsknings‐ & utvecklingsresurser och 

utvinna  konkurrenskraft  i  förhållande  till  övriga  aktörer  på marknaden.  Detta  kan  även  vara  en 

förklaring till varför USA:s resultat har varit mer positivt, då den amerikanska marknaden är hårdare 

konkurrensutsatt.  Ett  Joint  Venture  i  BRIC  ger  ett  totalt  sett  negativt  resultat  vilket  kan  vara  ett 

tecken på att risken för att bli utnyttjad av samarbetspartnern är hög, då motiven bakom ett Joint 

Venture ibland skiljer sig parterna emellan. 

Förvärv: Etablering genom förvärv i Europa har gett ett starkt positivt resultat, vilket kan bero på att 

de  genomgått  den  extra  graden  av  granskning  som  det  bankbaserade  Corporate  Governance‐

systemet  innebär. Det positiva  resultatet kan även bero på  faktorn att den kulturella distansen  till 

Europa är låg, vilket kan minska risken för problem då det uppköpta företaget ska integreras. USA:s 

negativa resultat kan tyda på att förvärven kan ha skett till ett överpris. BRIC:s negativa utveckling 

kan  förklaras  genom  att  kulturella  faktorer  kan  försvåra  integrationen  av  företaget  i  den  övriga 

verksamheten. 

 

4.2.1.5 Länder 

I  denna  kategori  har  samtliga  enheter  delats  upp  utefter  land,  för  att  undersöka  skillnader  i 

aktiemarknadens reaktion beroende på vilket land företaget etablerar sig på. 

 

Land  Antal    Varians Gränsvärde  z/t‐värde 
Brasilien  15  ‐0,00776 0,002859 1,761  ‐0,14509

Frankrike  21  0,016963981 0,00621653 1,725  0,215156

Indien  30  ‐0,033818144 0,009380834 0,475  ‐0,34916

Italien  21  0,023899 0,006938 1,725  0,286921

Kina  42  ‐0,006860253 0,006040107 0,475  ‐0,088271

Ryssland  22  0,012398 0,013566 1,721  0,106447

Tyskland  25  0,019563674 0,00888162 1,711  0,207589

USA  30  0,002754799 0,005895953 0,475  0,035877
Tabell 9 ‐ Visar resultat av hypotesprövningar utförda på samtliga enheter uppdelade utefter tillhörande land. 

 

Enheterna  har  delats  upp  i  länderna  Brasilien,  Frankrike,  Indien,  Italien,  Kina,  Ryssland,  Tyskland 

samt USA. För Indien, Kina och USA utfördes normalfördelningstest, då dessa kategorier översteg 30 

enheter,  medans  Brasilien,  Frankrike,  Italien,  Ryssland  och  Tyskland  prövades  genom  t‐test. 

Gränsvärdena för t‐testen togs ur en t‐tabell med 14, 20, 20, 21 samt 24 frihetsgrader för respektive 

land.  Inom  95  procents  konfidensintervall  hamnade  samtliga  testvärden  innanför  respektive 
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gränsvärde,  vilket betyder  att    statistiskt  sett ej  är  skilt  från noll.    accepteras  för  samtliga 

kategorier. 
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Diagram 7 ‐ Visar den genomsnittliga ackumulerade avvikande avkastningen per dag för respektive land. 

 

Ovanstående  diagram  visar  :s  utveckling  under  händelsefönstret  för  samtliga  enheter 

uppdelade utefter land. Samtliga grafer stiger vid händelsedagen, förutom Italien och Ryssland som 

båda  sjunker marginellt.  I övrigt  följer  i  stort  sett  länderna den  regionala  indelningens utveckling; 

BRIC‐länderna har negativa trender med  Indien  i botten. USA:s utveckling är svagt positiv, medans 

de europeiska  länderna  ligger  i  topp. Det enda undantaget som sticker ut är Ryssland, som är det 

enda  landet  i  regionen BRIC  som  ger ett positivt  resultat. Även här  gav dock  signifikanstestet ett 

negativt utfall. 

 

Sammanfattningsvis  kan  sägas att  tillväxttakten  inte  verkar ha någon påverkan på  resultatet,  till 

exempel så har Brasilien samma tillväxttakt som Ryssland. Enda förklaringen som kan tänkas uppstå 

efter  granskning  av  ovanstående  data  är  geografisk  distans.  Förutom Ryssland  är  Kina  det  land  i 

regionen BRIC som har gett mest positivt resultat, vilket kan bero på att Kina mottar mest utländska 

direktinvesteringar av dessa länder, vilket visar att det är populärt att etablera sig där. De europeiska 

ländernas positiva resultat kan tänkas bero på likartade Corporate Governance‐system. 
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4.2.1.6 Etableringsform (Länder) 

I denna kategori har samtliga enheter delats upp utefter etableringsform  i  respektive  land,  för att 

undersöka skillnader  i aktiemarknadens reaktion beroende på vilken etableringsform  företaget har 

valt vid etablering i de olika länderna. 

 

Brasilien  Organisk tillväxt Joint venture Förvärv 
Antal  4 2 9

  0,02339317 0,01352 ‐0,02633

Varians  0,00229282 0,000141 0,00314

Gränsvärde  2,353 6,314 1,86

t‐värde  0,4885444 1,13692773 ‐0,46993
Tabell 10 ‐ Visar resultat från hypotesprövningar utförda på enheter tillhörande landet Brasilien uppdelade utefter 
etableringsform. 

 

Enheterna har delats upp i etableringsformerna Organisk tillväxt, Joint Venture och Förvärv i landet 

Brasilien.  Samtliga  etableringsformer  prövades  genom  t‐test,  då  dessa  kategorier  understeg  30 

enheter. Gränsvärdena  för  t‐testen  togs ur en  t‐tabell med 3, 1 och 8  frihetsgrader  för  respektive 

etableringsform.  Inom  95  procents  konfidensintervall  hamnade  samtliga  testvärden  innanför 

respektive gränsvärde, vilket betyder att   statistiskt sett ej är skilt från noll.   accepteras  för 

samtliga kategorier. 
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Diagram 8 ‐ Visar den genomsnittliga ackumulerade avvikande avkastningen per dag för enheter tillhörande landet 
Brasilien uppdelade utefter etableringsform. 
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Ovanstående diagram visar  :s utveckling under händelsefönstret för enheter tillhörande landet 

Brasilien uppdelade utefter etableringsform. Förvärv ger ett svagt negativt utslag vid händelsedagen, 

för  att  fortsätta  i  en  negativ  trend. Vid  händelsedagen  ger Organisk  tillväxt  en marginell  ökning, 

medan  Joint Venture ökar  kraftigt.  I övrigt  är det  svårt  att dra några  slutsatser  kring båda dessa 

grafer. Det bör påpekas att resultatet kan vara något färgat av den ojämna fördelningen av enheter 

över etableringsformerna i detta land. Resultatet är ej heller här statistiskt signifikant. 

 

Frankrike  Organisk tillväxt Joint venture Förvärv 
Antal  4 1 16

  ‐0,04799 0,046574 0,031351851

Varians  0,003736 –  0,006137185

Gränsvärde  2,353 – 1,753

t‐värde  ‐0,78515 – 0,400201
Tabell 11 ‐ Visar resultat från hypotesprövningar utförda på enheter tillhörande landet Frankrike uppdelade utefter 
etableringsform.  

 

Enheterna har delats upp i etableringsformerna Organisk tillväxt, Joint Venture och Förvärv i landet 

Frankrike.  För  Organisk  tillväxt  och  Förvärv  utfördes  t‐test,  då  dessa  kategorier  understeg  30 

enheter. Gränsvärdena för t‐testen togs ur en t‐tabell med 3 respektive 15 frihetsgrader. Kategorin 

Joint  Venture  gick  ej  att  pröva med  hypotestest,  då  antalet  events  i  denna  var  för  få.  Inom  95 

procents  konfidensintervall  hamnade  båda  testvärdena  innanför  respektive  gränsvärde,  vilket 

betyder att   statistiskt sett ej är skilt från noll.   accepteras för samtliga kategorier. 
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Diagram 9 ‐ Visar den genomsnittliga ackumulerade avvikande avkastningen per dag för enheter tillhörande landet 
Frankrike uppdelade utefter etableringsform. 

 

Ovanstående diagram visar  :s utveckling under händelsefönstret för enheter tillhörande landet 

Frankrike  uppdelade  utefter  etableringsform. Grafen  för  Förvärv  har  en  stadigt  positiv  utveckling 

över  i  stort  sett  hela  händelsefönstret. Organisk  tillväxt  visar  på  en  totalt  negativ  trend, med  en 

marginell  positiv  reaktion  på  händelsedagen.  Joint  Venture  går  ner  efter  händelsedagen  för  att 

sedan vid dag 3 vända kraftigt uppåt. Att dra några slutsatser ur detta är dock omöjligt, då denna 

graf endast består av en enhet. Det bör påpekas att resultatet kan vara något färgat av den ojämna 

fördelningen av enheter över etableringsformerna i detta land. Resultatet är ej heller här statistiskt 

signifikant. 

 

Indien  Organisk tillväxt Joint venture Förvärv 
Antal  12 5 13

  ‐0,012781032 ‐0,084977656 ‐0,033560282

Varians  0,007810013 0,027910619 0,00467446

Gränsvärde  1,796 2,132 1,782

t‐värde  ‐0,14462 ‐0,50865113 ‐0,49086
Tabell 12  ‐ Visar  resultat  från hypotesprövningar utförda på enheter  tillhörande  landet  Indien uppdelade utefter 
etableringsform. 

 

Enheterna har delats upp i etableringsformerna Organisk tillväxt, Joint Venture och Förvärv i landet 

Indien.  Samtliga  etableringsformer  prövades  genom  t‐test,  då  dessa  kategorier  understeg  30 

enheter. Gränsvärdena för t‐testen togs ur en t‐tabell med 11, 4 och 12 frihetsgrader för respektive 
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etableringsform.  Inom  95  procents  konfidensintervall  hamnade  samtliga  testvärden  innanför 

respektive gränsvärde, vilket betyder att   statistiskt sett ej är skilt från noll.   accepteras  för 

samtliga kategorier. 
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Diagram  10  ‐  Visar  den  genomsnittliga  ackumulerade  avvikande  avkastningen  per  dag  för  enheter  tillhörande 
landet Indien uppdelade utefter etableringsform. 

 

Ovanstående diagram visar  :s utveckling under händelsefönstret för enheter tillhörande landet 

Indien  uppdelade  utefter  etableringsform.  Joint  Ventures  utveckling  efter  händelsedagen  börjar 

stadigt negativt, för att sedan efter dag 3 sjunka kraftigt. Graferna för Organisk tillväxt och Förvärv 

har  en  liknande  utveckling  innan  händelsedagen.  På  händelsedagen  visar  båda  grafer  positiva 

reaktioner, för att sedan vända neråt för Förvärv och en relativt plan utveckling för Organisk tillväxt. 

Det bör påpekas att  resultatet kan vara något  färgat av den ojämna  fördelningen av enheter över 

etableringsformerna i detta land. Resultatet är ej heller här statistiskt signifikant. 

 

Italien  Organisk tillväxt Joint venture Förvärv 
Antal  2 3 16

  0,018912244 0,049231 0,019773

Varians  8,85016E‐05 0,00139 0,00891

Gränsvärde  6,314 2,92 1,753

t‐värde  2,010331 1,320461224 0,209477
Tabell 13  ‐ Visar  resultat  från hypotesprövningar utförda på enheter  tillhörande  landet  Italien uppdelade utefter 
etableringsform. 
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Enheterna har delats upp i etableringsformerna Organisk tillväxt, Joint Venture och Förvärv i landet 

Italien.  Samtliga  etableringsformer  prövades  genom  t‐test,  då  dessa  kategorier  understeg  30 

enheter. Gränsvärdena för t‐testen togs ur en t‐tabell med 1, 2 och 15 frihetsgrader för respektive 

etableringsform.  Inom  95  procents  konfidensintervall  hamnade  samtliga  testvärden  innanför 

respektive gränsvärde, vilket betyder att   statistiskt sett ej är skilt från noll.   accepteras  för 

samtliga kategorier. 
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Diagram  11  ‐  Visar  den  genomsnittliga  ackumulerade  avvikande  avkastningen  per  dag  för  enheter  tillhörande 
landet Italien uppdelade utefter etableringsform. 

 

Ovanstående diagram visar  :s utveckling under händelsefönstret för enheter tillhörande landet 

Italien  uppdelade  utefter  etableringsform.  Grafen  för Organisk  tillväxt  ger  ett  negativt  utslag  på 

händelsedagen, för att sedan vända uppåt med en mycket kraftig ökning efter dag 3. Joint Venture 

visar på en stigande  trend, med en positiv  reaktion på händelsedagen. Att dra några slutsatser ur 

båda dessa grafer är dock  svårt, då de bara  innehåller  två  respektive  tre enheter. Förvärv ger en 

negativ  reaktion på händelsedagen  för att  sedan vända uppåt. Det bör påpekas att  resultatet kan 

vara  något  färgat  av  den  ojämna  fördelningen  av  enheter  över  etableringsformerna  i  detta  land. 

Resultatet är ej heller här statistiskt signifikant. 
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Kina  Organisk tillväxt Joint venture Förvärv 
Antal  25 8 9

  ‐0,002749797 ‐0,008927995 ‐0,016440191

Varians  0,008615096 0,002756403 0,002538087

Gränsvärde  1,711 1,895 1,86

t‐värde  ‐0,02963 ‐0,1700523 ‐0,3263274
Tabell  14  ‐  Visar  resultat  från  hypotesprövningar  utförda  på  enheter  tillhörande  landet  Kina  uppdelade  utefter 
etableringsform. 

 

Enheterna har delats upp i etableringsformerna Organisk tillväxt, Joint Venture och Förvärv i landet 

Kina. Samtliga etableringsformer prövades genom t‐test, då dessa kategorier understeg 30 enheter. 

Gränsvärdena  för  t‐testen  togs  ur  en  t‐tabell  med  24,  7  och  8  frihetsgrader  för  respektive 

etableringsform.  Inom  95  procents  konfidensintervall  hamnade  samtliga  testvärden  innanför 

respektive gränsvärde, vilket betyder att   statistiskt sett ej är skilt från noll.   accepteras  för 

samtliga kategorier. 
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Diagram  12  ‐  Visar  den  genomsnittliga  ackumulerade  avvikande  avkastningen  per  dag  för  enheter  tillhörande 
landet Kina uppdelade utefter etableringsform. 

 

Ovanstående diagram visar  :s utveckling under händelsefönstret för enheter tillhörande landet 

Kina uppdelade utefter etableringsform. Samtliga grafer visar på negativa trender. Organisk tillväxt 

ger  en  positiv  reaktion  på  händelsedagen,  för  att  sedan  fortsätta  sjunka.  Joint  Venture  ger  ett 

starkare  utslag  på  händelsedagen,  men  har  i  övrigt  en  mer  turbulent  utveckling  över 

händelsefönstret. Förvärv  i  sin  tur  reagerar  svagt negativt på händelsedagen. Det bör påpekas att 
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resultatet kan vara något färgat av den ojämna fördelningen av enheter över etableringsformerna  i 

detta land. Resultatet är ej heller här statistiskt signifikant. 

 

Ryssland  Organisk tillväxt Joint venture Förvärv 
Antal  12 1 9

  ‐0,01528 0,242406 0,023749

Varians  0,010939 – 0,012662

Gränsvärde  1,796 – 1,86

t‐värde  ‐0,14612 – 0,2110551
Tabell 15 ‐ Visar resultat från hypotesprövningar utförda på enheter tillhörande landet Ryssland uppdelade utefter 
etableringsform. 
 

Enheterna har delats upp i etableringsformerna Organisk tillväxt, Joint Venture och Förvärv i landet 

Ryssland. För Organisk tillväxt och Förvärv utfördes t‐test, då dessa kategorier understeg 30 enheter. 

Gränsvärdena  för  t‐testen  togs  ur  en  t‐tabell med  11  respektive  8  frihetsgrader.  Kategorin  Joint 

Venture gick ej att pröva med hypotestest, då antalet events  i denna var  för  få.  Inom 95 procents 

konfidensintervall  hamnade  båda  testvärdena  innanför  respektive  gränsvärde,  vilket  betyder  att 

 statistiskt sett ej är skilt från noll.   accepteras för samtliga kategorier. 
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Diagram  13  ‐  Visar  den  genomsnittliga  ackumulerade  avvikande  avkastningen  per  dag  för  enheter  tillhörande 
landet Ryssland uppdelade utefter etableringsform. 

 

Ovanstående diagram visar  :s utveckling under händelsefönstret för enheter tillhörande landet 

Ryssland  uppdelade  utefter  etableringsform.  Förvärv  visar  en  stadigt  positiv  trend  efter 

händelsedagen,  förutom  vid dag 4 då grafen vänder neråt. Organisk  tillväxt ger en negativ  trend, 
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med positiva reaktioner strax  innan och efter händelsedagen  för att sedan vända neråt  igen.  Joint 

Venture reagerar negativt på händelsedagen för att sedan öka mycket kraftigt efter dag 4. Grafen för 

Joint Venture är svår att  tyda då utvecklingen är extrem. Detta kan bero på att denna graf endast 

består av en enhet. Det bör påpekas att resultatet kan vara något färgat av den ojämna fördelningen 

av enheter över etableringsformerna i detta land. Resultatet är ej heller här statistiskt signifikant. 

 

Tyskland  Organisk tillväxt Joint venture Förvärv 
Antal  3 1 21

  0,074246252 ‐0,05749291 0,015421239

Varians  0,032318954 – 0,006662618

Gränsvärde  2,92 – 1,725

t‐värde  0,412996043 – 0,188928
Tabell 16 ‐ Visar resultat från hypotesprövningar utförda på enheter tillhörande landet Tyskland uppdelade utefter 
etableringsform. 

 

Enheterna har delats upp i etableringsformerna Organisk tillväxt, Joint Venture och Förvärv i landet 

Tyskland. För Organisk tillväxt och Förvärv utfördes t‐test, då dessa kategorier understeg 30 enheter. 

Gränsvärdena  för  t‐testen  togs  ur  en  t‐tabell med  2  respektive  20  frihetsgrader.  Kategorin  Joint 

Venture gick ej att pröva med hypotestest, då antalet events  i denna var  för  få.  Inom 95 procents 

konfidensintervall  hamnade  båda  testvärdena  innanför  respektive  gränsvärde,  vilket  betyder  att 

 statistiskt sett ej är skilt från noll.   accepteras för samtliga kategorier. 

 

‐15,00%

‐10,00%

‐5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

‐5 ‐4 ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5

CA
R

Tyskland

Organisk

Joint Venture

Förvärv

 
Diagram  14  ‐  Visar  den  genomsnittliga  ackumulerade  avvikande  avkastningen  per  dag  för  enheter  tillhörande 
landet Tyskland uppdelade utefter etableringsform. 
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Ovanstående diagram visar  :s utveckling under händelsefönstret för enheter tillhörande landet 

Tyskland uppdelade utefter etableringsform. Förvärv visar en stadigt stigande trend med en positiv 

reaktion på händelsedagen. Organisk tillväxt ger en mycket stor total ökning över händelsefönstret, 

med  en  marginell  positiv  reaktion  på  själva  händelsedagen.  Joint  Venture  reagerar  negativt  på 

händelsedagen för att sedan stiga kraftigt. Grafen för Joint Venture är svår att tyda då utvecklingen 

är  extrem.  Detta  kan  bero  på  att  denna  graf  endast  består  av  en  enhet.  Det  bör  påpekas  att 

resultatet kan vara något färgat av den ojämna fördelningen av enheter över etableringsformerna  i 

detta land. Resultatet är ej heller här statistiskt signifikant. 

 

USA  Organisk tillväxt Joint venture Förvärv 
Antal  3 3 24

  ‐0,02605 0,12260626 ‐0,008626

Varians  0,02292298 0,00836112 0,0025967

Gränsvärde  2,92 2,92 1,714

t‐värde  ‐0,17206 1,340851 ‐0,16928
Tabell  17  ‐  Visar  resultat  från  hypotesprövningar  utförda  på  enheter  tillhörande  landet USA  uppdelade  utefter 
etableringsform. 

 

Enheterna har delats upp i etableringsformerna Organisk tillväxt, Joint Venture och Förvärv i landet 

USA. Samtliga etableringsformer prövades genom t‐test, då dessa kategorier understeg 30 enheter. 

Gränsvärdena  för  t‐testen  togs  ur  en  t‐tabell  med  2,  2  och  23  frihetsgrader  för  respektive 

etableringsform.  Inom  95  procents  konfidensintervall  hamnade  samtliga  testvärden  innanför 

respektive gränsvärde, vilket betyder att   statistiskt sett ej är skilt från noll.   accepteras  för 

samtliga kategorier. 
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Diagram  15  ‐  Visar  den  genomsnittliga  ackumulerade  avvikande  avkastningen  per  dag  för  enheter  tillhörande 
landet USA uppdelade utefter etableringsform. 

 

Ovanstående diagram visar  :s utveckling under händelsefönstret för enheter tillhörande landet 

USA uppdelade utefter etableringsform. Organisk tillväxt stiger stadigt efter händelsedagen, för att 

sedan sjunka efter dag 4. Förvärv i sin tur har en svagt sjunkande trend, med ett marginellt positivt 

utslag  på  händelsedagen.  Grafen  för  Joint  Venture  visar  på  en  extrem  utveckling.  Grafen  stiger 

marginellt vid händelsedagen  för att sedan  igen öka kraftigt. Att dra några slutsatser  från detta är 

dock  svårt,  då  studien  bara  innehåller  tre  Joint  Ventures  etablerade  i USA. Det  bör  påpekas  att 

resultatet kan vara något färgat av den ojämna fördelningen av enheter över etableringsformerna  i 

detta land. Resultatet är ej heller här statistiskt signifikant. 
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Här  under  följer  diagram  som  sammanställer  etableringsformernas  utveckling  i  respektive  land, 

uppdelat  i  tre diagram  för etableringsformerna Organisk  tillväxt,  Joint Venture  samt Förvärv, med 

enheterna sorterade efter tillhörande land. 
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Diagram  16  ‐  Visar  den  genomsnittliga  ackumulerade  avvikande  avkastningen  per  dag  för  enheter  tillhörande 
etableringsformen organisk tillväxt uppdelade utefter land. 

 

Ovanstående  diagram  visar  :s  utveckling  under  händelsefönstret  för  enheter  tillhörande 

etableringsformen organisk tillväxt uppdelade utefter land. Graferna för Brasilien, Frankrike, Indien, 

Kina, Tyskland samt USA stiger vid händelsedagen, medans Italien och Ryssland sjunker. Tyskland är 

det  land med  starkast  positiv  total  utveckling  och  Frankrike  det  land med  starkast  negativ  total 

utveckling. Det  bör  påpekas  att  resultatet  kan  vara  något  färgat  av  den  ojämna  fördelningen  av 

enheter i de olika länderna. Som nämndes tidigare är dock dessa resultat ej statistiskt signifikanta. 
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Diagram  17  ‐  Visar  den  genomsnittliga  ackumulerade  avvikande  avkastningen  per  dag  för  enheter  tillhörande 
etableringsformen Joint Venture uppdelade utefter land. 

 

Ovanstående  diagram  visar  :s  utveckling  under  händelsefönstret  för  enheter  tillhörande 

etableringsformen  Joint Venture uppdelade utefter  land. Graferna  för Brasilien,  Italien, Kina  samt 

USA stiger vid händelsedagen, medans Frankrike, Indien, Ryssland och Tyskland sjunker. Ryssland är 

det  land  med  starkast  positiv  total  utveckling  och  Indien  det  land  med  starkast  negativ  total 

utveckling. Det  bör  påpekas  att  resultatet  kan  vara  något  färgat  av  den  ojämna  fördelningen  av 

enheter i de olika länderna. Som nämndes tidigare är dock dessa resultat ej statistiskt signifikanta. 
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Diagram  18  ‐  Visar  den  genomsnittliga  ackumulerade  avvikande  avkastningen  per  dag  för  enheter  tillhörande 
etableringsformen förvärv uppdelade utefter land. 

 

Ovanstående  diagram  visar  :s  utveckling  under  händelsefönstret  för  enheter  tillhörande 

etableringsformen förvärv uppdelade utefter land. Graferna för Frankrike, Indien, Ryssland, Tyskland 

samt  USA  stiger  vid  händelsedagen, medans  Brasilien,  Italien  och  Kina  sjunker.  I  övrigt  speglar 

graferna  i  stort  sett den  totala utvecklingen  för  länderna  som presenterades  tidigare  i diagram 7; 

samtliga BRIC‐länder har negativa trender med Indien i botten, förutom Ryssland som visar en stark 

positiv ökning. USA:s utveckling har dock  förvändrats  till en negativ  trend, medans de europeiska 

länderna  fortfarande  ligger  i  topp med  Frankrike  i  täten.  Som  nämndes  tidigare  är  dock  dessa 

resultat ej statistiskt signifikanta. 

 

Sammanfattningsvis  kan  sägas om Brasilien:  Joint Ventures positiva  reaktion  kan bero  på att  ett 

samarbete med en  inhemsk partner kan göra det enklare att slå sig  in på marknaden. Den positiva 

reaktionen  efter  händelsedagen  för Organisk  tillväxt  kan  bero  på  de  låga  arbetskostnaderna  som 

råder på den brasilianska marknaden. Förvärvs negativa resultat kan bero på att  företaget kanske 

inte  har  lika mycket  att  vinna  på  i  form  av  tid  och  konkurrensfördelar  genom  ett  förvärv  på  den 

brasilianska marknaden i relation till de övriga etableringsformernas fördelar.  

Frankrike: Det negativa resultatet för Organisk tillväxt kan bero på att Frankrike, som övriga Europa, 

har höga produktionskostnader. Det  i  slutändan positiva  resultatet  för  Joint Venture kan  förklaras 

med att risken troligen är  liten att bli utnyttjad av samarbetspartnern och företaget kan ha mycket 
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att  vinna  resursmässigt  på  samarbetet.  Förvärvs  positiva  resultat  kan  bero  på  att  företaget  kan 

utvinna konkurrensfördelar på kort tid genom att köpa upp ett franskt företag. 

Indien: En  förklaring  till att Organiskt  tillväxt har visat bäst resultat kan vara  företagens motiv att 

etablera  sig  på  denna  marknad,  det  vill  säga  låga  produktionskostnader.  Förvärvs  något  mer 

negativa resultat kan bero på att det uppköpta  företaget kanske  inte bidrar med ökad effektivitet, 

något som är en fördel med förvärv om det utförs på rätt sätt. Joint Ventures betydligt mer negativa 

fall  än  de  andra  etableringsformerna  kan  bero  på  att  risken  för  att  bli  bestulen  på  kunskap  och 

teknologi är hög. 

Italien:  Joint Ventures  positiva  resultat  kan  bero  på  att  företaget  har mycket  att  vinna  i  form  av 

resurser på ett samarbete med en italiensk partner. Förvärvs positiva resultat i Italien kan bero på att 

företaget  utvinner  konkurrensfördelar  på  kort  tid.  Vid  etablering  genom  organisk  tillväxt  kan  de 

signaler som nått marknaden mellan dag 0 och dag 4 bidragit till den extremt positiva reaktionen på 

dag 4. 

Kina:  Joint  Ventures  ojämna  kurva  kan  bero  på  att  risken  för  att  bli  bestulen  på  kunskap  och 

teknologi  är  hög,  och  att  den  kulturella  distansen  kan  innebära  samarbetsproblem.  Dock  kan 

samarbetet  med  en  inhemsk  partner  underlätta  verksamheten  på  den  främmande  marknaden. 

Denna  blandning  av  för‐  och  nackdelar  kan  vara  en  förklaring  till  kurvans  turbulenta  utveckling. 

Organisk  tillväxt  kräver mycket  tid och  resurser. Detta  i  kombination med politiska hinder på den 

kinesiska  marknaden  kan  göra  att  kostnaderna  överstiger  det  företaget  skulle  vinna  på 

lågkostnadsproduktion, vilket kan vara en  förklaring  till den negativa reaktionen. Ett uttalande om 

förvärv i Kina ger en kortvarig positiv reaktion, som snabbt vänder till negativt resultat. En förklaring 

kan vara den kulturella distansen som kan försvåra en integration av det uppköpta företaget. 

Ryssland: Organisk tillväxts negativa resultat kan bero på att Ryssland präglas av korruption, vilket 

gör denna etableringsform betydligt mer tidskrävande och svår att genomföra. Förvärv kan ses som 

ett sätt att kringgå detta problem, vilket kan ha bidragit  till det positiva  resultatet.  Joint Ventures 

extremt positiva resultat kan bero på att företagen som samarbetar möjligen befinner sig inom olika 

industrier,  och  det  kan  även  vara  ett  sätt  att  underlätta  verksamheten  på  den  ryska marknaden 

genom samarbete med ett inhemskt företag.  

Tyskland: Den positiva  reaktionen som sker efter händelsedagen  för  Joint Venture kan bero på att 

företaget  kan  vinna  konkurrensfördelar  genom  att  dela  verksamhetskostnader  med  ett  annat 

företag.  Förvärvs  jämna positiva  kurva  kan  vara  tecken på att  förvärv har gjorts  i  syfte att  vinna 

konkurrensfördelar  eller  bibehålla  företagets  marknadsposition,  och  inte  en  snabb 
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marknadsetablering.  Det  positiva  resultatet  för  Organisk  tillväxt  beror  troligtvis  ej  på 

kostnadseffektivisering, utan en mer sannolik anledning kan vara att företaget vill vara närmare sina 

kunder. 

USA: Joint Venture ger ett extremt positivt resultat, vilket kan bero på att företaget har möjlighet att 

utvinna kunskap och resurser ur ett partnerskap med ett amerikanskt företag. Organisk tillväxt har 

gett signaler som till en början tolkas positivt, för att sedan vid dag 4 sjunka kraftigt. Detta kan bero 

på ytterligare information som givit negativa signaler. Förvärvs plana negativa resultat kan bero på 

att förvärv görs för att minska konkurrensen på den aktuella marknaden. 

 

4.2.2 Genomsnittlig Avvikande Avkastning ( ) 

Detta  avsnitt  undersöker  om  det  går  att  fastställa  vilken  dag  i  händelsefönstret 

aktiemarknaden reagerar på  tillkännagivandet att ett  företag utför en utlandsetablering. För 

att underlätta för läsaren presenteras endast kategorin Samtliga enheter, för att ge en inblick i 

hur  resultaten  för  hypotestesten  har  hanterats.  Övriga  kategorier  har  lagts  i  Bilaga  C. 

Resultaten för samtliga kategorier sammanfattas i slutet av avsnittet. 

Vid genomförandet av hypotestesten användes de formler som presenterats  i metodkapitlet. 

Genom att dela   för varje dag under händelsefönstret med roten av dess varians räknades 

ett testvärde fram för varje dag  inom samtliga kategorier. Detta värde  jämfördes sedan med 

en normalfördelnings‐ respektive t‐tabell, beroende på antalet enheter. Vid de kategorier som 

innehöll 30 enheter eller fler användes en normalfördelningstabell, understeg antalet enheter 

30  användes  en  t‐tabell.  Testerna  utfördes  med  en  signifikansnivå  på  fem  procent.  För 

normalfördelningstest ger detta ett  tabellvärde på 1,96  som  i  sin  tur ger ett gränsvärde på 

0,475. I de fall där t‐test använts har motsvarande värde tagits fram ur en t‐tabell utefter antal 

frihetsgrader. 
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4.2.2.1 Samtliga enheter 

Under  denna  kategori  granskas  huruvida  signifikant  avvikande  avkastning  har  uppkommit  någon 

utav dagarna inom händelsefönstret för samtliga enheter. 

Samtliga enheter 
Dag    Varians  Gränsvärde  z‐värde 

5  0,002609  0,000585  0,475 0,107907 
4  ‐0,00364  0,000635  0,475 ‐0,14451 
3  0,000693  0,000546  0,475 0,029664 
2  ‐0,00134  0,000531  0,475 ‐0,05833 
1  ‐0,00191  0,000581  0,475 ‐0,0794 
0  0,002533  0,000908  0,475 0,084052 
1  0,002582  0,000569  0,475 0,108216 
2  ‐0,00019  0,000412  0,475 ‐0,00938 
3  ‐0,00195  0,000656  0,475 ‐0,07611 
4  0,001928  0,000504  0,475 0,085823 
5  ‐5,4E‐05  0,000663  0,475 ‐0,0021 

Tabell  18  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för samtliga enheter. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  undersökningens  samtliga  enheter  användes 

normalfördelningstest.  Det  beräknade  z‐värdet  jämfördes  med  ett  gränsvärde  erhållet  ur  en 

normalfördelningstabell med ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena  för  samtliga dagar 

hamnade  inom  det  framtagna  gränsvärdet;  det  gick  ej  att  finna  någon  statistiskt  signifikant 

avvikande avkastning för någon utav dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkastas i något fall. 

 

Sammanfattningsvis  kan  sägas att majoriteten av alla hypotestest utförda på   per dag  visade 

inget  statistiskt  signifikant  resultat.  Undantagen  var  etablering  genom  organisk  tillväxt  utförda  i 

Italien  dag  1,  etablering  genom  Joint  Venture  utförda  i  Italien  dag  3,  etablering  genom  organisk 

tillväxt utförda i Tyskland dag ‐2, etablering genom organisk tillväxt utförda i USA dag ‐5 och dag 0, 

etablering genom Joint Venture utförda i USA dag ‐2 och dag ‐1, etablering genom förvärv utförda i 

regionen BRIC dag ‐4. Dessa dagar gav upphov till signifikant avvikande avkastning. 

 

4.3 Resultat enkätundersökning 

Målet  med  enkätundersökningen  har  varit  att  utvinna  information  kring  aktiemarknadens 

reaktion som uppkommit i den utförda eventstudien. Därför har författarna valt att ställa dessa 

frågor till en expert på området. Respondenten som besvarade enkätundersökningen var Peter 
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Engstedt, chef på Finansanalys på Handelsbanken. Nedan presenteras frågorna med tillhörande 

svar, som följs av författarnas motivering av frågeställning samt analys av erhållna svar. 

 

1. HUR  TYCKER  NI  ATT  AKTIEMARKNADEN  PÅ  SENARE  TID  HAR  REGERAT  PÅ 

UTLANDSETABLERINGAR? 

Svar:  Beroende  på  vilket  företag  det  gäller.  Förvärvsintensiva  bolag  med  en  historik  av 

framgångsrika  förvärv premieras  vid utlandsförvärv. Är priset  för högt  eller affären  känns 

strategiskt  felaktig  (t.ex. TeliaSonera  i  Spanien och  Telenor  i  Indien) blir marknadens dom 

hård. Generellt sett positivt dock. 

 

Författarnas  önskan  med  denna  fråga  har  varit  att  få  inblick  i  hur  aktiemarknaden  i 

dagsläget reagerar på en utlandsetablering enligt en expert inom finansområdet. Paralleller 

kan dras mellan  svaret på  frågan och  teorin om  att då  förvärv  görs  till ett högt pris eller 

baseras på felaktiga beslut blir marknadens reaktion negativ. Dock framgår det av svaret att 

förvärv generellt ger en positiv reaktion, något som överrensstämmer med tidigare forskning 

om förvärv som värdeskapande aktivitet. 

 

2. HAR REAKTIONEN BLIVIT ANNORLUNDA BEROENDE PÅ OM ETABLERINGEN HAR SKETT  I 

BRIC (BRASILIEN, RYSSLAND, INDIEN OCH KINA), EUROPA ELLER USA? 

Svar: Mer positivt om i BRIC än i USA. 

 

Författarnas önskan med denna  fråga har varit att  få  insyn  i hur aktiemarknaden reagerar 

vid etablering i de olika regionerna som ingår i undersökningen. Svaret kan tolkas som att en 

etablering  i  BRIC  ger  högst  positiv  reaktion,  något  som  kan  bero  på  den  höga 

marknadstillväxten i denna region. Att en etablering i USA ses som mindre positiv kan bero 

på att marknaden är mättad och hög konkurrens råder. Europa behandlades inte i svaret. 

 

3. HAR REAKTIONEN BLIVIT ANNORLUNDA BEROENDE PÅ OM ETABLERINGEN HAR SKETT  I 

BRASILIEN, RYSSLAND, INDIEN ELLER KINA? 

Svar: Just nu är det mycket positivt fokus på andel försäljning i Kina. 

 

Författarnas  önskan  med  denna  fråga  har  varit  att  särskilja  reaktioner  på  etablering  i 

länderna som  ingår  i  regionen BRIC, då dessa  länder ej är  lika homogena som  till exempel 
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länderna  i Europa. Svaret  tolkas som att en etablering  i Kina ger högre positiv  reaktion än 

övriga länder, vilket kan bero på bandwagon‐effekten. 

 

4. OM JA PÅ FÖREGÅENDE FRÅGA, VILKA ÄR DE UTMÄRKANDE DRAGEN SOM HAR BIDRAGIT 

TILL DENNA REAKTION? 

Svar: Den extremt höga marknadstillväxten. 

 

Författarnas önskan med denna  fråga har varit  tydliggöra orsaker bakom  reaktionen  som 

beskrivs  i  föregående  fråga.  Svaret  tyder  på  att marknadstillväxten  kan  vara  den  främsta 

orsaken,  något  som  verkar  överrensstämma med  tidigare  studier  som  nämner  BNP  och 

köpkraft som en avgörande faktor vid val av etableringsplats. 

 

5. PÅVERKAR  ETABLERINGSFORMEN  AKTIEMARKNADENS  REAKTION,  OCH  I  SÅ  FALL 

VARFÖR?  

Svar: Kanske inte, men det är initialt mycket mer fokus vid förvärv än vid organisk etablering. 

 

Författarnas  önskan  med  denna  fråga  har  varit  att  klargöra  om  reaktionen  blivit  olika 

beroende på val av etableringsform. Svaret  tolkas  som att etableringsform  inte har någon 

direkt inverkan på aktiemarknadens reaktion. Joint Venture behandlas ej i svaret. 

 

6. RESULTATET  I VÅR UNDERSÖKNING HAR GETT ANTYDNINGAR TILL ATT EN ETABLERING  I 

EUROPA  OCH  RYSSLAND  HAR  GETT  EN  POSITIV  EFFEKT  PÅ  AKTIEKURSEN, MEDAN  EN 

ETABLERING I ÖVRIGA BRIC LÄNDER (BRASILIEN, INDIEN OCH KINA) OCH USA HAR GETT EN 

NEGATIV EFFEKT. VAD KAN DETTA BERO PÅ? 

Svar: Har det rört sig om lite större förvärv i Ryssland/Europa, månne? 

 

Författarnas  önskan med  denna  fråga  har  varit  att  förtydliga  eventuella  orsaker  bakom 

eventstudiens  resultat.  Valet  att  tydliggöra  just  denna  del  av  resultatet  baseras  på  att 

författarna anser denna har gett tydligast särskiljning av reaktioner. Svaret tolkas som att en 

möjlig  förklaring kan vara att  förvärven  som utförts  i Europa och Ryssland har varit av en 

större  karaktär  i  förhållande  till  övriga  BRIC‐länder  och USA,  där  det  kan  ha  rört  sig  om 

uppköp av mindre företag i syfte att åstadkomma en snabb etablering. 
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7. VILKA  TROR  NI  ÄR  DE  BAKOMLIGGANDE  MOTIVEN  BAKOM  FÖRETAGENS  VAL  AV 

ETABLERING PÅ RESPEKTIVE REGION (BRIC, EUROPA OCH USA)? 

Svar: Ökad tillväxt. Följa kunder när de etablerar sig/flyttar produktion till dessa marknader. 

 

Författarnas  önskan med  denna  fråga  har  varit  att  klargöra  företagens  drivkraft  till  att 

etablera sig  i dessa regioner. Svaret tolkas som att möjliga motiv bakom en etablering kan 

vara att söka marknader med hög  tillväxt,  följa efter viktiga kunder som  flyttar utomlands 

eller söka kostnadseffektivisering genom att flytta produktionen till lågkostnadsländer. 

 

8. INNEBÄR  NÅGON  AV  MARKNADERNA  (BRASILIEN,  RYSSLAND,  INDIEN,  KINA,  EUROPA, 

USA) EN STÖRRE RISK UR INVESTERINGSSYNPUNKT? 

Svar: I synnerhet Ryssland har hög risk eftersom de legala systemen är rätt outvecklade och 

ägande är förenat med osäkerhet. USA mycket konkurrensutsatt. Europa känns tryggast. 

 

Författarnas  önskan  med  denna  fråga  har  varit  att  urskilja  var  störst  risk  ur 

investeringssynpunkt finns bland de utvalda undersökningsländerna, och vilka karaktärsdrag 

de besitter som påverkar risken. Svaret kan tolkas som att en investering i Ryssland innebär 

störst  risk  på  grund  av  politisk  osäkerhet. USA  kan  tolkas  ha  lägre  risk  än Ryssland, men 

högre  risk  än  Europa.  Ett  marknadsdrag  som  kan  påverka  detta  är  den  hårda 

konkurrenssituationen som råder i USA. Författarna tolkar Europa som den region med lägst 

risk, med utgångspunkt att länderna som regionen består av är homogena. 
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5. Analys 
I  analysavsnittet  sammankopplas  teorin  som  presenterats  tidigare  med  de  resultat  som  lades  fram  i 
föregående kapitel. Jämförelser görs även med de tidigare studier som introducerades i teoridelen. Analysen är 
indelad efter samma struktur som presenterades för eventstudiens resultat i empirikapitlet, och knyts ihop med 
en avslutande analysdel. 

 

5.1 Samtliga enheter 

Vid undersökning av samtliga enheter har   blivit 0,001377, vilket visar på en svag positiv 

avvikande avkastning. Dock har det efter att ett hypotestest utförts framkommit att resultatet 

ej var statistiskt signifikant. Emellertid vid granskning av diagram 1 finns det antydningar att det 

har  uppkommit  en  positiv  reaktion  dag  ‐1  som  sträcker  sig  till  dag  1,  vilket  tyder  på  att  en 

utlandsetablering  sänder  ut  positiva  signaler.  Detta  stämmer  överens  med  resultatet  av 

enkätundersökningen  fråga  1,  där  det  framkom  att  aktiemarknadens  reaktion  generellt  har 

varit  positiv  på  utlandsetableringar. Att  etableringar  görs  i  syfte  att  växa  och  öka  företagets 

värde  kan  vara  en möjlig  förklaring  till  den  generella  positiva  reaktionen.  Att  en  etablering 

tillhör  företagets  tillväxtstrategi  som bör vara  i  linje med  företagets  framtida  strategiska plan 

och målsättning  kan  även  förespråka  den  positiva  reaktionen.  Efter  dag  1  planar  grafen  ut, 

vilket kan bero på det den effektiva marknadshypotesen säger om avsaknaden av möjligheten 

att göra övervinster; aktiepriset anpassas till jämviktspris. 

I  en  tidigare  studie  utförd  av  Cakici,  Hessel  &  Tandon,82  som  baserades  på  företagsförvärv 

gjorda av utländska  företag på den amerikanska marknaden, kom  författarna  fram  till att det 

har uppkommit en positiv signifikant avvikande avkastning.  Detta stärks av flera andra studier, 

bland annat Chen, Hu & Shieh’s83 studie på amerikanska  Joint Ventures etablerade  i Kina och 

Corhay & Rad’s84 undersökning om holländska  företags utlandsförvärv. Till  skillnad  från ovan 

nämnda  studier  har  dock  Doukas  &  Travlos85  undersökning  om  amerikanska  företags 

utlandsförvärv  enbart  visat  en  positiv  signifikant  påverkan  på  aktieägarnas  värde  för  företag 

som  inte  tidigare  verkat  på  förvärvsobjektets marknad.  Företag  som  redan  etablerat  sig  på 

marknaden  eller  för  första  gången  utför  ett  utlandsförvärv  får  en  ej  signifikant  negativ 

respektive positiv avvikande avkastning. Resultaten  i dessa studier kan  till en viss del stämma 

överens med den positiva reaktionen som uppkommit dag ‐1 till dag 1. 

                                                            
82 Cakici, Hessel & Tandon (1996), ”Foreign Acquisitions in the United States: Effect in Shareholder Wealth of  
Foreign Acquiring Firms” 

83 Chen, Hu & Shieh (1991), ”The Wealth Effect on International Joint Ventures: The Case of U.S. Investment in  
China” 

84 Corhay & Rad (2000), ”International Acquisitions and Sharholder Wealth: Evidence from the Netherlands” 
85 Doukas & Travlos (1988), ”The Effect of Corporate Multinationalism on Shareholders’ Wealth: Evidence from  
International Acquisitions” 
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5.2 Etableringsform (Samtliga enheter) 

Vid undersökning av etableringsformen Organisk tillväxt har   blivit ‐0,00495, vilket visar på 

en  svag  negativ  avvikande  avkastning.  Dock  har  det  efter  att  ett  hypotestest  utförts 

framkommit att resultatet ej var statistiskt signifikant. Emellertid vid granskning av diagram 2 

finns  det  antydningar  att  det  har  uppkommit  en  positiv  reaktion  vid  dag  ‐1.  Den  tidiga 

reaktionen kan bero på eventuella spekulationer som kan ha gett positiva signaler. De positiva 

signalerna kan baseras på att företag som utför organisk tillväxt bör ha ekonomiska resurser och 

kunskap. Organisk tillväxt kringgår även en omstrukturering av företaget vilket uppkommer vid 

förvärv,  och  en  etablering  genom  organisk  tillväxt  gör  att  företaget  undgår  dela  eventuella 

vinster med en Joint Venture‐partner. Dock blev det slutliga   svagt negativt, vilket kan ha 

berott  på  att  det  ofta  uppkommer  stora  kostnader  vid  en  organisk  etablering.  Ytterligare 

faktorer  som  kan  ha  påverkat  utvecklingen  av    negativt  är  om  arbetskostnaderna  på 

marknaden  som  etableringen  sker  på  är  höga,  företaget  kan  ha  valt  fel  plats  av  etablering, 

etableringen görs på en marknad  som präglas av hög konkurrens eller val av etableringsform 

kan ha påverkats av politiska hinder och därmed ej varit den t optimala.   mes

Vid undersökning av etableringsformen Joint Venture har   blivit 0,011572, vilket visar på 

en positiv avvikande avkastning. Dock har det efter att ett hypotestest utförts framkommit att 

resultatet  ej  var  statistiskt  signifikant.  Emellertid  vid  granskning  av  diagram  2  finns  det 

antydningar att det har uppkommit en positiv  reaktion dag 0. Detta kan bero på att positiva 

signaler  kan  ha  sänts  ut  att  samarbete  är  ett  bra  sätt  att  komma  in  på  en marknad. Andra 

faktorer som kan ha skapat den positiva effekten är att företaget kan ha möjlighet att dela på 

de driftskostnader som uppstår vid verksamheten, det kan finnas möjlighet att utvinna kunskap 

och teknologi vilket ökar effektiviteten och även kringgå eventuella kulturella problem som kan 

uppstå. Det slutgiltiga  :s positiva resultat är  i  linje med vad Chen, Hu & Shieh’s86 resultat 

visar, att expansion av ett företags globala nätverk,  i detta fall etablering av ett  internationellt 

Joint Venture, skapar vinst för aktieägarna. 

Vid undersökning av etableringsformen Förvärv har   blivit 0,002798, vilket visar på en svag 

positiv  avvikande  avkastning. Dock  har  det  efter  att  ett  hypotestest  utförts  framkommit  att 

resultatet ej var statistiskt signifikant. Vid granskning av diagram 2 finns det antydningar att det 

har uppkommit en planare utveckling  för Förvärv än övriga etableringsformer, vilket kan bero 

på att förvärv är en vanligare etableringsform och att börsen är van vid dessa och hur utgången 

                                                            
86 Chen, Hu & Shieh (1991), ”The Wealth Effect on International Joint Ventures: The Case of U.S. Investment in  
China” 
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brukar  bli,  som  i  sin  tur  signalerar  ut  information  till  marknaden  i  enlighet  med  Soros87 

påstående. Detta överrensstämmer med enkätundersökningens resultat fråga 5, som påstår att 

det initialt är större fokus på förvärv än övriga etableringsformer. Positiva uppgången från dag 0 

kan  tänkas  bero  på  att  förvärv  tolkas  av  marknaden  som  värdeskapande  och  ger  ökad 

effektivitet  om  det  utförs  på  rätt  sätt.  En  ytterligare  anledning  kan  vara  att  företagets 

aktieägare  får  indirekt  tillgång  till  en  internationellt  diversifierad  aktieportfölj,  något  som 

Corhay & Rad88 hävdar minskar risken och ökar aktieägarnas värde. Att   har blivit endast 

svagt positiv kan bero på att förvärvet kan ha utförts endast  i syfte att åstadkomma en snabb 

marknadsetablering, och därför  kan  val  av  förvärvsobjekt ha  gjorts  förhastat. Detta  är något 

som överrensstämmer med det DiGeorgio89 skriver om företaget Cisco’s syn på förvärv, ”Early if 

not elegant”. Även om det enligt DiGeorgio har fungerat bra för Cisco betyder det  inte att alla 

företag är lika lyckosamma.  

 

5.3 Regioner 

Vid undersökning av samtliga etableringar  i regionen BRIC har   blivit ‐0,01052, vilket visar 

på en negativ avvikande avkastning. Dock har det efter att ett hypotestest utförts framkommit 

att  resultatet  ej  var  statistiskt  signifikant.  Emellertid  vid  granskning  av  diagram  3  finns  det 

antydningar att det har uppkommit en  svag uppgång vid dag 0, vilket kan bero på att denna 

region  kännetecknas  av  hög  marknadstillväxt,  låga  produktionskostnader,  god  tillgång  till 

arbetskraft  och  stora marknader.  Att    till  slut  blev  negativt  kan  ha  berott  på  att  den 

kulturella och geografiska distansen är hög. Länderna har även över  lag politiska system med 

dålig  rättsäkerhet  och  korruption,  något  som  syns  i  dessa  länders  låga  GES‐värden.  Sethi, 

Guisinger, Phelan & Berg90 beskriver i sin artikel att många företag bortser från de traditionella 

faktorerna som attraherar direktinvesteringar vid etablering  i BRIC,  i utbyte mot att få tillgång 

till  stora  marknader  med  hög  tillväxt  och  låga  produktionskostnader,  vilket  kan  vara  en 

förklaring  till  att  resultatet  blivit  negativt.  Dock  motsäger  det  negativa  resultatet 

enkätundersökningens påstående i fråga 2 att etableringar i BRIC har  positiv reaktion.  gett

Vid undersökning  av  samtliga  etableringar  i  regionen  Europa har   blivit 0,020108,  vilket 

visar  på  en  positiv  avvikande  avkastning.  Dock  har  det  efter  att  ett  hypotestest  utförts 

framkommit att resultatet ej var statistiskt signifikant. Emellertid vid granskning av diagram 3 

                                                            
87 Soros (2007), “The Age of Fallibility” 
88 Corhay & Rad (2000), ”International Acquisitions and Sharholder Wealth: Evidence from the Netherlands” 
89 DiGeorgio (2002), ”Making Mergers and Acquisitions Work: What We Know and don’t Know Part I” 
90 Sethi, Guisinger, Phelan & Berg (2003), ”Trends in Foreign Direct Investment Flows: A Theoretical and  
Empirical Analysis” 
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finns det antydningar att det har skett en positiv uppgång över hela händelsefönstret, vilket kan 

bero på att den kulturella och geografiska distansen är  låg. Regionen präglas även av politisk 

och  ekonomisk  stabilitet,  välutvecklad  infrastruktur  och  teknologi,  något  som  syns  i  de 

europeiska  ländernas  höga  GES‐värden.  Företagen  använder  även  generellt  sett  det 

bankbaserade Corporate Governance‐systemet, vilket ger en extra grad av granskning som kan 

leda  till  en  välplanerad  etablering.  Dessa  faktorer  utgör  en  bra  blandning  som  attraherar 

utländska investerare. 

Vid undersökning av  samtliga etableringar  i  regionen USA har   blivit 0,002754799, vilket 

visar på  en  svag positiv  avvikande  avkastning. Dock har  det  efter  att  ett  hypotestest utförts 

framkommit att resultatet ej var statistiskt signifikant. Emellertid vid granskning av diagram 3 

finns det antydningar att en etablering i USA ger från dag ‐1 uppkomsten till en positiv reaktion. 

USA har en stor marknad och högst BNP per capita av alla regioner i undersökningen med USD 

47 500, vilket kan vara en möjlig förklaring till den positiva reaktionen, då köpkraft är en viktig 

faktor  vid  val  av  etablering.  Regionen  har  även  politisk  stabilitet,  utvecklad  teknologi  och 

infrastruktur  och  god  tillgång  till  arbetskraft.  Allt  detta  skapar  ett  klimat  som  gynnar 

direktinvesteringar.  Dock  slutar    bara  på  svagt  positivt,  vilket  kan  bero  på  den  höga 

konkurrensnivån  på  den  amerikanska  marknaden.  Problem  kan  även  uppstå  när  två  olika 

Corporate Governance system möts, med olika målsättningar som  i sin tur kan bidra till ökade 

etableringskostnader  samt  att  den  förväntade  vinsten  riskerar  bli  lägre.  Enligt 

enkätundersökningen  fråga  2  har  en  etablering  i  USA  gett  mindre  positiv  reaktion  än  en 

etablering i BRIC. Detta frångår resultatet i undersökningen där USA fick ett svagt positivt   

och BRIC svagt negativt  . 

 

5.4 Etableringsform (Regioner)   

Vid  undersökning  av  respektive  etableringsform  i  regionen  BRIC  har  samtliga    blivit 

negativa.  Organisk  tillväxt  har  fått  ett    på  ‐0,00589,  vilket  visar  på  en  svagt  negativ 

avvikande  avkastning.  Joint Venture har  fått  ett   på  ‐0,01418,  vilket  visar på  en negativ 

avvikande avkastning. Förvärv har fått ett   på ‐0,01519, vilket visar på en negativ avvikande 

avkastning. Organisk tillväxt är den etableringsform som har  fått minst negativt  , och det 

råder en liten skillnad mellan Joint Venture och Förvärvs  , där Joint Venture har fått lägst. 

Dock  har  det  efter  att  hypotestest  utförts  framkommit  att  resultaten  ej  var  statistiskt 

signifikanta. Emellertid vid granskning av diagram 4, 5 och 6 finns det antydningar att samtliga 

etableringsformer  i  regionen BRIC har  gett upphov  till negativt  resultat. Organisk  tillväxt  har 
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dock  gett  minst  negativt,  vilket  kan  ha  berott  på  att  regionen  kännetecknas  av  låga 

arbetskostnader och  god  tillgång  till  arbetskraft. Vid  användandet  av organisk  tillväxt undgår 

även företaget  integrera en utomstående part  i verksamheten, vilket kan bidra med  lägre risk 

för  problem  orsakade  av  kulturell  distans.  Joint  Venture  och  Förvärv  har  gett mer  negativt 

resultat än Organisk tillväxt, vilket kan bero på den höga kulturella distansen. Dock är skillnaden 

mellan Förvärv och Joint Venture liten. Att Förvärv har blivit mer negativt skulle kunna bero på 

att  kulturella  hinder  uppkommer  inom  alla  avdelningar  i  det  uppköpta  företaget,  så  som 

administrativa arbetet, organisatorisk uppbyggnad samt övriga aspekter som berör företagens 

integration, något som gör kostnaderna högre  i  förvärv  i  förhållande  till  Joint Venture.  I  Joint 

Venture  uppkommer  kulturella  problem  endast  på  ett  plan,  det  vill  säga  samarbetet  med 

samarbetspartnern, något  som  stärks av Kogut &  Singh’s91 artikel. Ytterligare  anledningar  till 

det  negativa  resultatet  kan  ha  varit  att  ett  företag  som  ingår  ett  Joint  Venture‐samarbete 

riskerar att bli bestulen på teknologi och kunskap. Det negativa resultatet för Förvärv kan även 

ha  berott  på  att  uppköpet  kan  ha  gjorts  i  syfte  att  få  till  en  snabb marknadsetablering,  och 

bortser  från  vilket  typ  av  företag  som  förvärvas.  Emellertid  hävdar  Brouthers92  att mindre 

europeiska företag som etablerar sig på marknader som karaktäriseras av hög risk tenderar att 

visa  högre  prestation  i  ickefinansiella  variabler.  Att  BRIC‐regionen  präglas  av  hög 

investeringsrisk  framgår  både  av  Goldman  Sachs  framtagna  GES‐värde  och  resultatet  av 

enkätundersökningen  fråga 8. Resultatet  för etableringsformerna  i regionen BRIC kan  tyda på 

att dessa etableringar har gjorts med  ickefinansiella variabler  som drivkraft, då  resultatet  för 

samtliga har blivit negativt. 

Vid  undersökning  av  respektive  etableringsform  i  regionen  Europa  har  samtliga    blivit 

positiva. Organisk  tillväxt har  fått ett   på 0,007623, vilket visar på en relativt svag positiv 

avvikande  avkastning.  Joint Venture  har  fått  ett    på  0,027355,  vilket  visar  på  en  positiv 

avvikande avkastning. Förvärv har fått ett   på 0,021544, vilket visar på en positiv avvikande 

avkastning. Joint Venture är den etableringsform som har fått högst positivt  , som följs av 

Förvärv och  lägst   har uppmätts  för Organisk  tillväxt. Dock har det efter att hypotestest 

utförts  framkommit  att  resultaten  ej  var  statistiskt  signifikanta.  Emellertid  vid  granskning  av 

diagram 4, 5 och 6 finns det antydningar att samtliga etableringsformer  i regionen Europa har 

gett upphov till positivt resultat. Joint venture har varit mest positiv, vilket kan ha berott på den 

låga  kulturella  distansen  som  gör  att  samarbetet  blir  lättare.  Det  är  även  liten  risk  att  bli 

utnyttjad av samarbetspartnern och företag som  ingår Joint Venture  i Europa har möjligheten 
                                                            
91 Kogut & Singh (1988), ”The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode” 
92 Brouthers (2002), ”Institutional, Cultural and Transaction Cost Influences on Entry Mode Choice and  
Performance” 
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att  utvinna  effektivitet  då  regionen  karaktäriseras  av  hög  teknologinivå. Detta  är  något  som 

Kogut & Singh93  i sin undersökning hävdar har gjort etableringsformen Joint Venture populär  i 

länder där industri samt forskning och utbildning är intensiv. Förvärv har gett något lägre positiv 

reaktion  än  Joint Venture,  vilket  kan ha berott på  att  förvärv  är mer  kostsamt  än  etablering 

genom  Joint  Venture  och  förvärvet  kan  ha  skett  till  ett  överpris,  något  som  enligt 

enkätundersökningen fråga 1 påverkar marknadens reaktion negativt. Organisk tillväxt har gett 

minst  positivt  resultat,  vilket  kan  ha  berott  på  att  den  europeiska  marknaden  har  höga 

arbetskostnader och etablering genom organisk tillväxt kräver lång tid. 

Vid  undersökning  av  respektive  etableringsform  i  regionen USA  har Organisk  tillväxt  fått  ett 

 på ‐0,02605, vilket visar på en negativ avvikande avkastning. Joint Venture har fått ett   

på 0,12260626, vilket visar på en starkt positiv avvikande avkastning. Förvärv har fått ett   

på ‐0,008626, vilket visar på en relativt svag negativ avvikande avkastning. Joint Venture är den 

enda etableringsformen som har  fått positivt  . Förvärv och Organisk tillväxt har båda  fått 

negativt  resultat,  där  Organisk  tillväxt  har  fått  mest  negativt  .  Dock  har  det  efter  att 

hypotestest  utförts  framkommit  att  resultaten  ej  var  statistiskt  signifikanta.  Emellertid  vid 

granskning av diagram 4, 5 och 6 finns det antydningar att etableringsformerna i regionen USA 

har gett upphov  till olika  resultat.  Joint Ventures höga  resultat kan bero på att den kulturella 

distansen  är  låg,  vilket  gör  det  lättare  att  samarbeta.  Andra  faktorer  som  kan  ha  påverkat 

resultatet är att när  två  företag  från  länder med mycket  resurser och hög  teknologinivå möts 

skapas  en  högre  effektivitet,  vilket  ökar  konkurrenskraften.  Det  något  bättre  resultatet  för 

Förvärv  i  förhållande  till Organisk  tillväxt  kan  tänkas  ha  berott  på  att  företaget  kan minska 

konkurrensen på den valda marknaden och utvinna kompetens  från det  förvärvade  företaget, 

som  kan  resultera  i  högre  effektivitet  och  konkurrensfördelar. Att  resultatet  för  Förvärv  har 

blivit lägre än för Joint Venture kan ha berott på att förvärvet kanske har skett till ett överpris, 

något  som  enligt  enkätundersökningen  fråga  1  påverkar  resultatet  negativt.  Joint  Ventures 

högre  resultat  stöds även av Kogut & Singh,94  som hävdar att vid val av etableringsformerna 

Joint Venture eller  förvärv väljs helst  Joint Venture då det amerikanska  företaget är av större 

karaktär. Organisk tillväxt har gett upphov till mest negativt resultat, vilket kan ha orsakats av 

de höga produktionskostnaderna som finns på den amerikanska marknaden. Organisk tillväxt är 

även ofta tidskrävande och  innebär en mer  långsiktig  investering vilket kan vara riskfyllt på en 

marknad som präglas av hög konkurrens. 

                                                            
93 Kogut & Singh (1988), ”The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode” 
94 Kogut & Singh (1988), ”The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode” 
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När  regionerna  jämförs  visar  det  sig  att  USA  har  fått  sämst  resultat  vid  granskning  av 

etableringsformen  Organisk  tillväxt.  På  den  amerikanska  marknaden  råder  höga 

produktionskostnader i förhållande till BRIC, som har fått ett något lägre negativt resultat. USA 

har även lägre tillväxttakt än BRIC, vilket kan ha varit en orsak till att Organisk tillväxt i USA har 

fått  lägre resultat. Europas höga resultat skulle kunna förklaras genom kort geografisk distans. 

Europa är även en stabilare region än de andra två och kan tänkas ha  lägre konkurrensnivå än 

övriga  regioner.  Joint  Venture  har  endast  varit  negativt  i  BRIC,  vilket  kan  bero  på  att  den 

kulturella distansen är hög. Det är även  stor  risk  för att bli bestulen på  teknologi, något  som 

varken  den  europeiska  eller  amerikanska  marknaden  kännetecknas  av.  Enligt  Brouthers95 

resulterar ett Joint Venture‐samarbete på en marknad som karaktäriseras av  låg risk för att bli 

bestulen på kunskap och teknologi i effektivare organisationsstruktur, vilket kan vara upphov till 

att Europa och USA har fått positiva resultat för Joint Venture. Att USA:s Joint Venture‐resultat 

är  högre  än  Europas  kan  bero  på  att  den  amerikanska  marknaden  präglas  av  hårdare 

konkurrens. För att underlätta konkurrensen kan det vara  lättare att ha en  samarbetspartner 

som är aktiv på marknaden. Förvärv  i BRIC har gett mest negativt resultat  i  förhållande till de 

övriga  regionerna,  vilket kan bero på att det kan  råda hög  konkurrens, och att  förvärvet har 

gjorts enbart  för  att  få  tillträde  till marknaden och  inte öka  aktieägarnas  värde. USA:s något 

mindre negativa resultat skulle kunna förklaras med att de amerikanska företagen kan besitta 

en bättre  företagsstruktur än  företag  från BRIC, men det negativa  slutresultatet  tyder på att 

kanske  fel  företag har  förvärvats. Att Europa  fick högst  resultat  skulle kunna bero på snarlika 

Corporate Governance‐system. En annan förklaring kan vara att de förvärv som genomförts här 

kan  ha  varit  av  större  karaktär,  något  som  anges  vara  en  möjlig  förklaring  enligt 

enkätundersökningen fråga 6. Detta är dock något som Cakici, Hessel & Tandon96 motsäger, då 

de  i  deras  undersökning  ej  har  funnit  någon  relation  mellan  den  relativa  storleken  på 

företagsobjektet och avvikande avkastning. Europa präglas även av ett  stabilare politiskt och 

ekonomiskt klimat samt hög  teknologi och kompetens, något som baseras på  ländernas höga 

GES‐värde  och  Sethi, Guisinger,  Phelan &  Berg’s97  artikel. Då  tidigare  studier98  har  visat  att 

förvärv som utförs  i syfte att utvinna ökad kunskap ger bästa värde  för aktieägarna kan detta 

vara en möjlig förklaring till det positiva resultatet för Förvärv i Europa. En ytterligare förklaring 

kan  vara  att  den  korta  kulturella  distansen  kan  underlätta  integreringsprocessen  av  det 
                                                            
95 Brouthers (2002), ”Institutional, Cultural and Transaction Cost Influences on Entry Mode Choice and  
Performance” 

96 Cakici, Hessel & Tandon (1996), ”Foreign Acquisitions in the United States: Effect in Shareholder Wealth of  
Foreign Acquiring Firms” 

97 Sethi, Guisinger, Phelan & Berg (2003), ”Trends in Foreign Direct Investment Flows: A Theoretical and  
Empirical Analysis” 

98 DiGeorgio (2002), ”Making Mergers and Acquisitions Work: What We Know and don’t Know Part I” 
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uppköpta företaget och bidra till effektivare organisationsstruktur för förvärv i Europa än övriga 

regioner. Detta är något som Brouthers99 påpekar i sin undersökning. 

 

5.5 Länder 

Vid undersökning  av  respektive  land  i  regionen BRIC har Brasilien  fått  ett   på  ‐0,00776, 

vilket  visar  på  en  relativt  svag  negativ  avvikande  avkastning.  Indien  har  fått  ett    på  ‐

0,033818144, vilket visar på en stark negativ avvikande avkastning. Kina har fått ett   på  ‐

0,006860253, vilket visar på en relativt svag negativ avvikande avkastning. Ryssland har fått ett 

  på  0,012398,  vilket  visar  på  en  positiv  avvikande  avkastning. Ryssland  är  det  land  som 

utmärker  sig, då det är det enda  landet  i  regionen BRIC  som har  fått positivt  resultat. Övriga 

länder har fått negativt resultat, där  Indien har fått mest negativt  . Kina och Brasilien har 

fått  snarlika  resultat, men Brasilien har  fått något mer negativt  . Dock har det  efter  att 

hypotestest  utförts  framkommit  att  resultaten  ej  var  statistiskt  signifikanta.  Emellertid  vid 

granskning av diagram 7 finns det antydningar att länderna i regionen BRIC har gett upphov till 

olika resultat.  

Rysslands  positiva    avviker  från  enkätundersökningens  resultat.  Enligt 

enkätundersökningen  fråga  8  om  marknaders  investeringsrisk  framgår  det  att  Ryssland 

karaktäriseras  av  hög  risk,  som  beror  på  ett  outvecklat  legalt  system  vilket  är  förenat med 

osäkerhet kring investering på den ryska marknaden. Ryssland har även fått ett lågt GES‐värde 

på 4,4, vilket förespråkar risk och dåliga marknadsförhållanden för investeringar. Dessa faktorer 

borde ha påverkat Rysslands  resultat negativt. Att  resultatet  till  slut har blivit positivt kan ha 

berott på att Ryssland har en högre BNP per capita  jämfört med övriga BRIC‐länder med USD 

16 100 och Ryssland är geografiskt nära.  

Kinas  negativa  resultat  kan  ha  berott  på  ett  lågt  BNP  per  capita  på  USD  6 000,  politisk 

instabilitet,  hög  kulturell  distans  och  hög  konkurrens.  En  ytterligare  faktor  kan  ha  varit 

Bandwagon‐effekten, som innebär att företagen tillämpar en strategi som bottnar i att företag 

följer sina konkurrenter till en marknad istället för att ta hänsyn till aktieägarnas intressen. Dock 

har  resultatet  blivit  relativt  svagt  negativt  vilket  kan  ha  berott  på  att  Kina  har  den  högsta 

tillväxten  av  alla  länder  med  9  procent,  något  som  enkätundersökningen  fråga  4  hävdar 

påverkar  resultatet positivt. Kina har även  fått mest utländska direktinvesteringar  inom BRIC‐

regionen på USD 758,9 miljarder. Kina har även den största marknaden mätt  i folkmängd med 

                                                            
99 Brouthers (2002), ”Institutional, Cultural and Transaction Cost Influences on Entry Mode Choice and  
Performance” 

82 
 



1,338612968 miljarder människor  och  ett  relativt  högt  GES‐värde  jämfört med  övriga  BRIC‐

länder på 4,9.  Enligt  enkätundersökningen  fråga 3 har  en  etablering  i Kina  gett mest positiv 

reaktion av alla BRIC‐länder, något som ej överrensstämmer med undersökningens resultat då 

Kina fått lägre resultat än Ryssland. 

Brasiliens  negativa  resultat  kan  ha  berott  på  att  landet  har  ett  lågt  GES‐värde  på  4,2.  Att 

resultatet blev relativt svagt negativt kan ha berott på  landets höga tillväxt på 5,1 procent och 

att Brasilien har näst högst BNP per capita inom regionen BRIC på USD 10 200.  

Indien har näst högst tillväxt med 7,4 procent och näst störst marknad mätt  i  folkmängd med 

1,166079217 miljarder människor. Trots detta har Indien fått klart mest negativt resultat, vilket 

kan ha berott på att  landet har  lägst GES‐värde bland  länderna  i undersökningen på 3,9 och 

klart lägst BNP per capita på USD 2 900. Dessa faktorer kan vara en anledning till varför Indien 

är det land som mottar minst antal utländska direktinvesteringar.  

Vid  undersökning  av  respektive  land  i  regionen  Europa  har  Frankrike  fått  ett    på 

0,016963981,  vilket  visar  på  en  positiv  avvikande  avkastning.  Italien  har  fått  ett    på 

0,023899, vilket visar på en relativt hög positiv avvikande avkastning. Tyskland har fått ett   

på  0,019563674,  vilket  visar  på  en  positiv  avvikande  avkastning.  Samtliga  länder  i  regionen 

Europa har  fått positivt  resultat och  Italien är det  land som har  fått högst positivt  . Efter 

följer  Tyskland  och  lägst  positivt  resultat  har  uppmätts  för  Frankrike. Dock  har  det  efter  att 

hypotestest utförts framkommit att resultaten ej var statistiskt signifikanta, och vid granskning 

av diagram 7 har det varit svårt att urskilja några direkta skillnader länderna emellan. Detta kan 

vara en effekt av att dessa länder är homogena, något som avspeglas i ländernas likartade GES‐

värden och övriga ekonomiska variabler. 

Vid undersökning av  samtliga etableringar  i  regionen USA har   blivit 0,002754799, vilket 

visar på  en  svag positiv  avvikande  avkastning. Dock har  det  efter  att  ett  hypotestest utförts 

framkommit att resultatet ej var statistiskt signifikant. Emellertid vid granskning av diagram 7 

finns det antydningar att en etablering i USA ger uppkomsten till en positiv reaktion. USA har en 

stor marknad och högst BNP per capita av alla regioner i undersökningen med USD 47 500 vilket 

kan vara en möjlig förklaring till den positiva reaktionen, då köpkraft är en viktig faktor vid val 

av etablering. Regionen USA karaktäriseras även av politisk stabilitet, utvecklad  teknologi och 

infrastruktur  samt  god  tillgång  till  arbetskraft.  Detta  skapar  ett  klimat  som  gynnar 

direktinvesteringar. Detta  skulle  kunna  vara en  förklaring  till  varför USA är det  land  som har 

mottagit mest utländska direktinvesteringar på USD 2,367 biljoner. Dock  slutar   bara på 

svagt positivt, vilket kan bero på den höga konkurrensnivån på den amerikanska marknaden, 
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något  som  stöds av  svaret på  fråga 8 och  fråga 2  i enkätundersökningen. Problem kan även 

uppstå när två olika Corporate Governance‐system möts, med olika målsättningar som i sin tur 

kan bidra till ökade etableringskostnader samt att den förväntade vinsten riskerar bli lägre. 

 

5.6 Etableringsform (Länder) 

Vid undersökning av respektive etableringsform  i  landet Brasilien har Organisk tillväxt fått ett 

 på 0,02339317, vilket visar på en positiv avvikande avkastning. Joint Venture har fått ett 

 på 0,01352, vilket visar på en positiv avvikande avkastning. Förvärv har fått ett   på  ‐

0,02633,  vilket  visar  på  en  negativ  avvikande  avkastning.  Organisk  tillväxt  är  den 

etableringsform som har  fått högst positivt  . Därefter kommer  Joint Venture och Förvärv 

har fått negativt resultat. Dock har det efter att hypotestest utförts framkommit att resultaten 

ej var statistiskt signifikanta. Emellertid vid granskning av diagram 8  finns det antydningar att 

etableringsformerna i landet Brasilien har gett upphov till olika resultat. Det positiva resultatet 

för Organisk tillväxt kan tänkas ha berott på att denna etableringsform påverkas minst av den 

höga  kulturella  distansen.  Landet  präglas  även  av  låga  produktionskostnader.  Enligt  Sethi, 

Guisinger, Phelan & Berg100 attraherar mindre utvecklade länder företag som söker resurser och 

effektivisering, något som kan överrensstämma med det positiva resultatet för Organisk tillväxt. 

Joint  Ventures  positiva  resultat  skulle  kunna  förklaras med  att  samarbete med  en  inhemsk 

partner kan reducera kostnader och problem som kan uppkomma på grund av kulturell distans. 

Då Brasilien har fått ett lågt GES‐värde på 4,2 kan denna marknad ses som en högriskmarknad, 

därmed kan ett samarbete med en Joint Venture‐partner reducera risken då företagen delar på 

driftskostnader. Kogut & Singh101 hävdar att kulturell distans kan påverka samarbetet inom ett 

Joint Venture negativt. Då  resultatet  för  Joint Venture  i Brasilien har blivit positivt  kan detta 

vara  ett  tecken  på  att  kulturella  skillnader  inte  har  en  stor  påverkan  på  samarbetet  på  den 

brasilianska  marknaden.  Förvärvs  negativa  resultat  kan  ses  som  att  denna  etableringsform 

påverkas mer  av  den  kulturella  distansen  än  Joint  Venture,  då  integreringsprocessen  av  de 

uppköpta  företagen  försvåras.  Kogut  &  Singh102  menar  att  företagsorganisationen  och  det 

administrativa  arbetet  påverkas  av  kultur,  samt  att  ju  högre  kulturell  distans  desto  större 

skillnad på  företagsstruktur. Det negativa  resultatet  kan även ha berott på  att  företagen har 

förvärvat  i  syfte att  få  tillgång  till marknaden, och  inte  tagit hänsyn  till vilket  företag  som de 

förvärvat. Förvärven kan även ha skett till ett överpris. 

                                                            
100 Sethi, Guisinger, Phelan & Berg (2003), ”Trends in Foreign Direct Investment Flows: A Theoretical and  

Empirical Analysis” 
101 Kogut & Singh (1988), ”The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode” 
102 Kogut & Singh (1988), ”The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode” 
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Vid undersökning av respektive etableringsform i landet Frankrike har Organisk tillväxt fått ett 

 på  ‐0,04799, vilket visar på en stark negativ avvikande avkastning. Joint Venture har fått 

ett   på 0,046574, vilket visar på en stark positiv avvikande avkastning. Förvärv har fått ett 

 på 0,031351851, vilket visar på en relativt stark positiv avvikande avkastning. Joint Venture 

är den etableringsform som har fått högst positivt  . Därefter kommer Förvärv och Organisk 

tillväxt  har  fått  negativt  resultat. Dock  har  det  efter  att  hypotestest  utförts  framkommit  att 

resultaten  ej  var  statistiskt  signifikanta.  Emellertid  vid  granskning  av  diagram  9  finns  det 

antydningar att etableringsformerna  i  landet Frankrike har gett upphov till olika resultat. Joint 

Ventures positiva  resultat  skulle kunna ha berott på att den kulturella distansen är  låg vilket 

underlättar ett samarbete. Då Frankrike har  fått ett högt GES‐värde på 6,3  tyder detta på att 

landet  är  högt  utvecklat.  Kogut  &  Singh103  hävdar  att  etableringsformen  Joint  Venture  är 

populärt  i  länder som är högutvecklade och karaktäriseras av  intensiv forskning och utbildning 

samt  industri. Detta överrensstämmer med det höga  resultatet  för  Joint Venture  i  Frankrike. 

Förvärvs positiva resultat skulle kunna baseras på att förvärven kan ha gjorts i syfte att snabbt 

få  tillgång  till en attraktiv marknad och kunskap samt  teknologi. Den  låga kulturella distansen 

kan  även ha bidragit  till  en  effektivare organisationsstruktur, något  som Brouthers104 hävdar 

uppkommer vid mindre krav på integrering av företagen, förutsatt att risken för förskingring är 

liten. Då den franska marknaden som övriga Europa präglas av  låg  investeringsrisk, något som 

framkommer  i enkätundersökningen  fråga 8, kan detta ha bidragit  till det höga  resultatet  för 

Förvärv.  Att  Organisk  tillväxt  har  fått  negativt  resultat  skulle  kunna  förklaras med  de  höga 

produktionskostnaderna som råder på den franska marknaden. 

Vid  undersökning  av  respektive  etableringsform  i  landet  Indien  har Organisk  tillväxt  fått  ett 

 på ‐0,012781032, vilket visar på en negativ avvikande avkastning. Joint Venture har fått ett 

 på ‐0,084977656, vilket visar på en stark negativ avvikande avkastning. Förvärv har fått ett 

 på  ‐0,033560282, vilket visar på en  relativt stark negativ avvikande avkastning. Samtliga 

etableringsformer har  fått ett negativt  resultat, dock har Organisk  tillväxt  fått minst negativt 

resultat  följt av Förvärv och  Joint Venture har  fått mest negativt  . Dock har det efter att 

hypotestest  utförts  framkommit  att  resultaten  ej  var  statistiskt  signifikanta.  Emellertid  vid 

granskning av diagram 10 finns det antydningar att etableringsformerna i landet Indien har gett 

upphov  till  olika  resultat.  Organisk  tillväxts  negativa  resultat  kan  ha  berott  på  att  denna 

etableringsform  är  kostsam både  tids‐ och  resursmässigt.  Företagen  kan  även ha  saknat den 

kunskap och kompetens  som krävs  för att utföra en organisk etablering. Att Organisk  tillväxt 
                                                            
103 Kogut & Singh (1988), ”The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode” 
104 Brouthers (2002), ”Institutional, Cultural and Transaction Cost Influences on Entry Mode Choice and  

Performance” 
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ändå  fick  minst  negativt  bland  etableringsformerna  kan  ha  berott  på  marknadens  låga 

produktionskostnader. Från Kogut & Singh’s105 undersökning framgår det att organisk tillväxt är 

en  etableringsform  som  föredras  inom  produktionsindustrin.  Då  Indien  har  en  hög 

industriproduktionstillväxt på 4,8 procent kan detta ha bidragit till att Organisk tillväxt har fått 

minst negativt resultat. Organisk tillväxt påverkas ej heller  lika mycket av hög kulturell distans 

som övriga etableringsformer. Att Förvärv har fått mer negativt resultat än Organisk tillväxt kan 

ha berott på den höga kulturella distansen som har större påverkan på  integrationsprocessen 

vid ett förvärv. En ytterligare anledning till att Förvärv har fått mer negativt resultat kan vara att 

företagen  kan  ha  tagit  beslut  om  förvärv  i  syfte  att  följa  konkurrenterna  in  på  den  indiska 

marknaden. Då företagens motiv kan ha varit en snabb marknadsetablering kan detta ha lett till 

förhastade beslut och fel val av etableringsform, något som stöds av DiGeorgio’s106 artikel. Att 

Joint Venture har fått klart mest negativt resultat av alla etableringsformer kan ha berott på att 

Indien  har  lägst  GES‐värde  av  alla  länder  i  undersökningen,  vilket  antyder  att  risken  att  bli 

bestulen på kunskap och teknologi är hög. Detta skulle kunna förklara varför undersökningens 

resultat för Joint Venture ej överrensstämmer med Brouthers107 påstående att företag väljer att 

etablera sig genom Joint Venture på en högriskmarknad för att reducera långtidskostnader. Det 

låga resultatet kan även antyda att fel Joint Venture‐partner kan ha valts. 

Vid  undersökning  av  respektive  etableringsform  i  landet  Italien  har Organisk  tillväxt  fått  ett 

 på 0,018912244, vilket visar på en positiv avvikande avkastning. Joint Venture har fått ett 

 på 0,049231, vilket visar på en stark positiv avvikande avkastning. Förvärv har fått ett   

på 0,019773, vilket visar på en positiv avvikande avkastning. Samtliga etableringsformer har fått 

ett  positivt  resultat,  och  Joint  Venture  har  fått  högst  positivt  resultat  följt  av  Förvärv  och 

Organisk  tillväxt  har  fått  minst  positivt  .  Dock  har  det  efter  att  hypotestest  utförts 

framkommit att  resultaten ej var statistiskt signifikanta. Emellertid vid granskning av diagram 

11  finns  det  antydningar  att  etableringsformerna  i  landet  Italien  har  gett  upphov  till  olika 

resultat.  Joint Ventures  positiva  resultat  kan  ha  berott  på  samma  faktorer  som  beskrevs  för 

Joint Ventures etablerade  i Frankrike;  låg kulturell distans och välutvecklad marknad. Förvärvs 

positiva resultat kan ha berott på att rätt företag kan ha valts vid uppköp. Det positiva resultatet 

skulle  även  kunna baseras på  att  förvärven  kan ha  gjorts  i  syfte  att  snabbt  få  tillgång  till  en 

attraktiv  marknad  och  kunskap  samt  teknologi.  Den  italienska marknaden  har  låg  kulturell 

distans  vilket underlättar  integreringsprocessen  av  ett uppköpt  företag, och  kan ha påverkat 

                                                            
105 Kogut & Singh (1988), ”The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode” 
106 DiGeorgio (2002), ”Making Mergers and Acquisitions Work: What We Know and don’t Know Part I” 
107 Brouthers (2002), ”Institutional, Cultural and Transaction Cost Influences on Entry Mode Choice and  

Performance” 
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resultatet  positivt.  Att  Förvärv  har  fått  lägre  resultat  än  Joint  Venture  kan  ha  berott  på  att 

etableringsformen  förvärv  kostar mer  än  att  ingå  ett  Joint  Venture‐samarbete.  Att Organisk 

tillväxt har fått minst positivt resultat av etableringsformerna kan ha berott på att den italienska 

marknaden präglas av höga produktionskostnader. 

Vid undersökning av respektive etableringsform i landet Kina har Organisk tillväxt fått ett   

på ‐0,002749794, vilket visar på en svag negativ avvikande avkastning. Joint Venture har fått ett 

 på ‐0,008927995, vilket visar på en relativt svag negativ avvikande avkastning. Förvärv har 

fått  ett    på  ‐0,016440191,  vilket  visar  på  en  negativ  avvikande  avkastning.  Samtliga 

etableringsformer  har  fått  ett  negativt  resultat,  dock  har Organisk  tillväxt  fått  lägst  negativt 

resultat  följt av  Joint Venture och Förvärv har  fått mest negativt  . Dock har det efter att 

hypotestest  utförts  framkommit  att  resultaten  ej  var  statistiskt  signifikanta.  Emellertid  vid 

granskning av diagram 12 finns det antydningar att etableringsformerna  i  landet Kina har gett 

upphov  till  olika  resultat.  Att  Organisk  tillväxt  har  fått  minst  negativt  resultat  av 

etableringsformerna  skulle  kunna  ha  berott  på  att  produktionskostnaderna  i  landet  är  låga, 

något som överrensstämmer med enkätundersökningens resultat fråga 7 om att företag flyttar 

produktion  till  länder  med  låga  produktionskostnader  för  att  kostnadseffektivisera. 

Etableringsformen  kringgår  även  kulturella  hinder  som  uppstår  för  övriga  etableringsformer. 

Joint  Ventures mer  negativa  resultat  än  Organisk  tillväxt  kan  ha  varit  en  effekt  av  att  den 

kulturella distansen är mer påtaglig då företaget samarbetar med en inhemsk partner. Det mer 

negativa  resultatet  kan  även  ha  berott  på  att  risken  för  att  bli  bestulen  på  kunskap  och 

teknologi  är  hög  för  etableringsformen  Joint  Venture  på  den  kinesiska  marknaden. 

Eventstudiens resultat stämmer inte överrens med Chen, Hu & Shieh’s108 resultat, som har visat 

signifikant positiv avvikande avkastning för amerikanska Joint Ventures etablerade i Kina. Lägst 

resultat uppmättes för Förvärv vilket skulle kunna ha berott på att förvärv ofta kostar mer än 

ett  Joint Venture. Detta hävdar Balakrishnan & Koza109 beror på  att  Joint Venture  reducerar 

transaktionskostnaderna som uppstår vid förvärv av ett annat företag. En ytterligare anledning 

till att Förvärv har  fått  lägst resultat kan har varit att denna etableringsform påverkas mer av 

kulturell distans, då integrationsprocessen försvåras. 

Vid undersökning av respektive etableringsform  i  landet Ryssland har Organisk tillväxt fått ett 

 på ‐0,01528, vilket visar på en negativ avvikande avkastning. Joint Venture har fått ett   

                                                            
108 Chen, Hu & Shieh (1991), ”The Wealth Effect on International Joint Ventures: The Case of U.S. Investment in  

China” 
109 Balakrishna & Koza (1991), “Organization Cost and Theory of Joint Ventures” 

Balakrishna & Koza (1993), “ Information Asymmetry, Adverse Selection and Joint Venture Theory and 
Evidence” 
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på 0,242406, vilket visar på en mycket stark positiv avvikande avkastning. Förvärv har  fått ett 

 på 0,023749, vilket visar på en  relativt  stark positiv avvikande avkastning.  Joint Venture 

har fått högst positivt resultat följt av Förvärv och Organisk tillväxt har fått negativt  . Dock 

har det efter  att hypotestest utförts  framkommit  att  resultaten  ej  var  statistiskt  signifikanta. 

Emellertid vid granskning av diagram 13 finns det antydningar att etableringsformerna i landet 

Ryssland har gett upphov  till olika  resultat.  Joint Ventures extremt positiva   kan vara ett 

resultat  av  den  höga  risken  som  den  ryska marknaden  präglas  av,  något  som  framgick  ur 

resultatet av enkätundersökningen  fråga 8. Ryssland har även ett  lågt GES‐värde på 4,4 vilket 

tyder på hög investeringsrisk. Joint Venture reducerar denna risk då samarbete med en inhemsk 

partner minskar problem med kulturell distans och driftskostnaderna fördelas mellan företagen. 

Förvärv har fått mindre positivt resultat än Joint Venture vilket kan ha berott på att förvärv är 

mer  kostsamt  än  Joint Venture. Att  Förvärv  är positivt  kan ha berott på  att  rätt  förvärv har 

gjorts. En annan  förklaring  skulle kunna vara att det kan ha  rörts  sig om  stora  förvärv, något 

som  framgår  i  enkätundersökningen  fråga  6.  Detta  är  dock  något  som  Cakici,  Hessel  & 

Tandon110 motsäger, då de i deras undersökning ej har funnit någon relation mellan den relativa 

storleken  på  företagsobjektet  och  avvikande  avkastning.  Organisk  tillväxt  är  den  enda 

etableringsformen i Ryssland som har fått negativt resultat, vilket kan ha berott på att organisk 

tillväxt  är  både  tids‐  och  resurskrävande. Den  ryska marknaden  förknippas med  hög  risk  på 

grund  av  korruption  och  outvecklat  legalt  system,  något  som  framkommer  ur 

enkätundersökningen  och  det  låga GES‐värdet  på  4,4. Då  organisk  tillväxt  innebär  ett  större 

åtagande  än  övriga  etableringsformer  kan  den  höga  risken  på  den  ryska  marknaden  varit 

upphov till det negativa resultatet.  

Vid undersökning av respektive etableringsform  i  landet Tyskland har Organisk tillväxt fått ett 

 på 0,074246252, vilket visar på en  stark positiv avvikande avkastning.  Joint Venture har 

fått ett   på ‐0,05749291, vilket visar på en stark negativ avvikande avkastning. Förvärv har 

fått ett   på 0,015421239, vilket visar på en positiv avvikande avkastning. Organisk tillväxt 

har fått högst positivt resultat följt av Förvärv och Joint Venture har fått negativt  . Dock har 

det  efter  att  hypotestest  utförts  framkommit  att  resultaten  ej  var  statistiskt  signifikanta. 

Emellertid vid granskning av diagram 14 finns det antydningar att etableringsformerna i landet 

Tyskland har gett upphov  till olika resultat. Organisk  tillväxt har  fått ett högt positivt resultat, 

något  som  kan  bero  på  att  den  tyska  marknaden  karaktäriseras  av  en  högteknologisk 

                                                            
110 Cakici, Hessel & Tandon (1996), ”Foreign Acquisitions in the United States: Effect in Shareholder Wealth of  

Foreign Acquiring Firms” 
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produktionsindustri. En förklaring till det höga resultatet kan även vara det Brouthers111 skriver i 

sin artikel om att företag väljer etableringsformen organisk tillväxt på attraktiva marknader med 

låg risk för att utvinna högre avkastning, något som den tyska marknaden anses karaktäriseras 

av.  I övrigt är det  svårt att  finna anledningar  till det extremt positiva  resultatet då den  tyska 

marknaden i likhet med övriga Europa präglas av höga produktionskostnader. Förvärvs positiva 

resultat kan ha berott på att rätt företag kan ha valts vid uppköp. Det positiva resultatet skulle 

även  kunna  ha  baserats  på  att  förvärven  kan  ha  gjorts  i  syfte  att  snabbt  få  tillgång  till  en 

attraktiv marknad och kunskap samt  teknologi. Den  tyska marknaden har  låg kulturell distans 

vilket underlättar integreringsprocessen av ett uppköpt företag, och kan ha påverkat resultatet 

positivt.  Joint Venture har  fått  ett  starkt negativt  resultat, något  som motsäger det Kogut & 

Singh112 säger om att etableringsformen Joint Venture är populär i länder där industri, forskning 

och utbildning är intensiv. Då Tyskland har högst GES‐värde av alla länder i undersökningen på 

7,0 får landet klassas som sådant. En ytterligare faktor som talar emot Joint Ventures negativa 

resultat är den låga kulturella distansen. 

Vid undersökning av respektive etableringsform i landet USA har Organisk tillväxt fått ett   

på ‐0,02605, vilket visar på en negativ avvikande avkastning. Joint Venture har fått ett   på 

0,12260626, vilket visar på en stark positiv avvikande avkastning. Förvärv har fått ett   på ‐

0,008626,  vilket  visar på  en  relativt  svag negativ  avvikande  avkastning.  Joint Venture  är den 

etableringsform  som har  fått högst positivt  .  Förvärv och Organisk  tillväxt har båda  fått 

negativt  resultat,  där  Organisk  tillväxt  har  fått  mest  negativt  .  Dock  har  det  efter  att 

hypotestest  utförts  framkommit  att  resultaten  ej  var  statistiskt  signifikanta.  Emellertid  vid 

granskning av diagram 15 finns det antydningar att etableringsformerna  i  landet USA har gett 

upphov  till  olika  resultat.  Joint  Ventures  höga  resultat  kan  ha  berott  på  att  den  kulturella 

distansen  är  låg,  vilket  gör  det  lättare  att  samarbeta.  Andra  faktorer  som  kan  ha  påverkat 

resultatet är att när  två  företag  från  länder med mycket  resurser och hög  teknologinivå möts 

skapas  en  högre  effektivitet,  vilket  ökar  konkurrenskraften.  Det  något  bättre  resultatet  för 

Förvärv  i  förhållande  till Organisk  tillväxt  kan  tänkas  ha  berott  på  att  företaget  kan minska 

konkurrensen på den valda marknaden och utvinna kompetens  från det  förvärvade  företaget, 

som resulterar  i högre effektivitet och konkurrensfördelar. Att resultatet  för Förvärv har blivit 

lägre än  för  Joint Venture kan ha berott på att  förvärvet kanske har skett  till ett överpris. Att 

                                                            
111 Brouthers (2002), ”Institutional, Cultural and Transaction Cost Influences on Entry Mode Choice and  

Performance” 
112 Kogut & Singh (1988), ”The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode” 
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Förvärv har blivit negativt  i USA motsäger det Cakici, Hessel & Tandon113 och Corhay & Rad114 

kom fram till i sina undersökningar att förvärv utförda på den amerikanska marknaden har gett 

upphov  till signifikant positiv avvikande avkastning. Organisk  tillväxt har gett upphov  till mest 

negativt resultat, vilket kan ha orsakats av de höga produktionskostnaderna som finns på den 

amerikanska  marknaden.  Organisk  tillväxt  är  även  ofta  tidskrävande  och  innebär  en  mer 

långsiktig investering vilket kan vara riskfyllt på en marknad som präglas av hög konkurrens. 

 

5.7 Avslutande analys 

Sammanfattningsvis kan sägas att utannonseringen av en utlandsetablering ger upphov  till en 

positiv reaktion för samtliga enheter och kan tyda på en svag ökning av aktieägarnas värde.  

Etableringsformerna Joint Venture och Förvärv har fått positivt resultat vilket visar på att dessa 

kan  vara  bra metoder  att  använda  vid  etablering  och  öka  aktieägarnas  värde. Resultatet  för 

Organisk tillväxt kan tolkas som att denna etableringsform är den som är svårast att lyckas med 

och verkar ge en negativ inverkan på aktieägarnas värde. 

Regionen  BRIC  kan  sägas  vara  en  högriskmarknad  ur  investeringssynpunkt  då  resultatet  har 

blivit negativt, vilket  tyder på att aktieägarnas värde påverkas negativt. Europa har emellertid 

fått  positivt  resultat  vilket  tyder  på  att  regionen  kan  vara  en  lågriskmarknad  ur 

investeringspunkt, något  som  kan  ses ge en positiv  inverkan på aktieägarnas  värde. USA  kan 

sägas  vara  varken  hög‐  eller  lågriskmarknad  ur  investeringssynpunkt  då  resultatet  har  blivit 

mindre positivt än Europa och mer positivt än BRIC, något som gör att påverkan på aktieägarnas 

värde blir neutral. 

Regionernas  förutsättningar  är  dock  olika,  vilket  visas  i  resultatet  för  de  olika 

etableringsformerna. Inga utav etableringsformerna kan sägas vara det bästa valet på samtliga 

regioner. Organisk tillväxt är den etableringsform som har fått bäst resultat i regionen BRIC men 

sämst resultat i regionerna Europa och USA. Detta kan tolkas som att organisk tillväxt är lämplig 

som etableringsform i regionen BRIC men olämplig i regionerna Europa och USA. Joint Venture 

är den etableringsform som har  fått bäst resultat  i regionerna Europa och USA men hamnar  i 

mitten i regionen BRIC. Detta kan tolkas som att Joint Venture är lämplig som etableringsform i 

regionerna Europa och USA men mindre lämplig i regionen BRIC. Förvärv är den etableringsform 

som har fått sämst resultat i regionen BRIC men hamnar i mitten i regionerna Europa och USA. 

                                                            
113 Cakici, Hessel & Tandon (1996), ”Foreign Acquisitions in the United States: Effect in Shareholder Wealth of 

Foreign Acquiring Firms” 
114 Corhay & Rad (2000), ”International Acquisitions and Shareholder Wealth Evidence from the Netherlands” 
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Detta kan tolkas som att förvärv är mindre  lämplig som etableringsform  i regionerna USA och 

Europa och olämplig i regionen BRIC. 

Då samtliga etableringsformer i regionen BRIC har fått negativt resultat kan det betyda att ingen 

av etableringsformerna organisk tillväxt, Joint Venture eller förvärv är passande metoder för att 

etablera  sig  i denna  region och öka aktieägarnas värde. Detta antyder att direktinvesteringar 

kanske inte är bästa sättet för etablering i regionen BRIC utan andra etableringsformer vore att 

föredra. Då samtliga etableringsformer  i regionen Europa har fått positivt resultat antyder det 

att samtliga etableringsformer är passande metoder för att etablera sig i denna region och öka 

aktieägarnas värde. Till  skillnad  från övriga  regioner har USA  fått blandat  resultat, där endast 

Joint Venture har fått positivt resultat och därmed kan ses som den etableringsform som passar 

bäst för etablering i denna region och öka aktieägarnas värde. 

Trots att undersökningens resultat har antytt att vissa etableringsformer tillämpar sig bättre på 

vissa  regioner än andra kommer  troligtvis etableringsformerna organisk  tillväxt,  Joint Venture 

och förvärv att användas på samtliga regioner även fast etableringsformen kanske ej lämpar sig 

på den valda regionen. Trots att tidigare studier konstaterar att många företag misslyckas med 

sina etableringar och uppsatsens eventstudie har påvisat resultat som blivit negativt för många 

etableringar kommer företagen att fortsätta att göra direktinvesteringar, då företagsledningens 

egna motiv och syfte ofta är en avgörande faktor  i beslutsprocessen  i utlandsetableringar och 

aktieägarnas intresse kan åsidosättas. 

Vid granskning av  resultatet  för   har majoriteten av alla dagar saknat statistiskt signifikant 

avvikande  avkastning. De dagar  som har  visat  statistisk  signifikans har  varit  för uppdelningar 

som innehåller få företag som har gett extrema reaktioner. Undantaget är etableringar utförda i 

regionen BRIC genom förvärv, där en statistiskt signifikant reaktion har uppkommit dag ‐4, fyra 

dagar  innan  eventet  offentliggjordes.  Detta  sammankopplatt  med  den  bristande  statistiska 

signifikansen för   leder till slutsatsen att det troligen inte har uppkommit några reaktioner 

som  kan  sammankopplas  med  de  händelser  som  uppsatsen  undersöker,  något  som 

överensstämmer  med  den  effektiva  marknadshypotesens  halvstarka  form  som  säger  att 

övervinster ej går att erhålla genom publik information.   
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6. Slutsatser  
I denna del presenteras de slutsatser som utförandet av undersökningen och efterföljande analys har lett fram 
till. 

 

• Hur påverkas ett företags börskurs vid tillkännagivandet av en utlandsetablering? 

Utifrån en analys av denna undersöknings resultat går det ej att dra några statistiskt signifikanta 

generaliseringar om att tillkännagivandet av en utlandsetablering påverkar börskursen, varken 

negativt eller positivt. 

 

• Reagerar aktiemarknaden olika beroende på vilket land utlandsetableringen sker i? 

Det  går  ej  att  hävda  med  statistisk  signifikans  att  olika  reaktioner  uppkommer  vid  en 

utlandsetablering i olika länder, dock vid analys av grafisk data visades en viss avvikande trend. 

Klarast  skillnad gick att  finna mellan  regionen Europas  stadigt positiva uppgång och  regionen 

BRIC:s stadigt negativa utveckling. 

 

• Blir  reaktionen  annorlunda  beroende  på  om  etableringen  sker  genom  organisk 
tillväxt, Joint Venture eller förvärv? 

Det går ej att säga med statistisk signifikans att det uppkommer olika reaktioner beroende på 

vilken etableringsform som väljs. 
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7. Kritisk granskning 
Under kapitlet kritisk granskning diskuteras hur stor grad av tillförlitlighet uppsatsen besitter samt hur korrekt 
utförandet av undersökningen har gått  tillväga. Detta presenteras  i  fyra underrubriker; Validitet, Reliabilitet, 
Generalisering samt Kritik till teori. Det ges även förslag på framtida studier. 

 

7.1 Validitet 

Validitetsdiskussionen tar upp huruvida de data som används belyser fenomenet som är mål för 

undersökningen på ett lämpligt sätt.115 

Enkätundersökningens  frågor  kan  ha  ställts  på  ett  felaktigt  sätt  som  i  sin  tur  kan  påverka 

validiteten  negativt.  Ytterligare  frågor  kunde  även  ha  ställts,  men  då  tidsramen  har  varit 

begränsad  för  både  respondenten  och  författarna  har  möjligheten  att  ställa  dessa  varit 

begränsad. 

En ytterligare  faktor som kan ha påverkat validiteten negativt är att det  finns många  faktorer 

hos  företagen  som  uppsatsen  ej  behandlar,  då  det  ej  är  uppsatsens  syfte  att  belysa  dessa. 

Faktorer  som  företagets  storlek,  tidigare  etableringserfarenhet,  verksamhetsindustri  eller 

företagets  prestation  kan  ha  påverkat  undersökningens  resultat.  Ytterligare  information  som 

funnits i de pressmeddelanden som undersökningen har granskat och ej tagit hänsyn till kan ha 

påverkat  resultatet.  Även  yttre  faktorer  och  information  som  ej  sammankopplas  med 

pressmeddelandet  kan  ha  påverkat  företagets  resultat. Ovanstående  omständigheter  kan  ha 

bidragit  till  en  ökad  risk  att  undersökningens  resultat  ej  beror  på  de  events  som  uppsatsen 

behandlar. 

 

7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur  tillförlitlig de data  som  tagits  fram  är.  Faktorer  som  kan påverka 

reliabiliteten  är  till  exempel  vilken  typ  av  data  som  används,  insamlingssättet  eller  hur  data 

bearbetas.116  

Enkätundersökningens  vaga  svar  kan  ha  bidragit  till  feltolkningar  som  påverkat  reliabiliteten 

negativt  och  kan  ha  lett  fram  till  felaktiga  resonemang  i  analyskapitlet.  Ifall  fler  frågor  och 

följdfrågor hade  kunnat  ställas och  ytterligare  svar  framkommit hade  reliabiliteten påverkats 

                                                            
115 Johannessen (2003), “Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” 
116 Johannessen (2003), “Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” 
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positivt. Reliabiliteten  kan ha påverkats negativt då  enkätundersökningen  endast  innehöll  en 

respondent. Den negativa påverkan kan dock ses som  låg, då respondenten är en expert  inom 

området enkäten behandlade. Dock kan  reliabiliteten blivit mer positiv om  fler  respondenter 

hade  kunnat  besvara  enkätundersökningen,  då  fler  svar  hade  lett  till  tydligare  och  mer 

balanserad plattform för analys. 

Eventuella brister  i urvalsprocessen  kan ha bidragit  till  lägre  reliabilitet,  då  enheterna  ej  har 

valts  slumpmässigt.  På  grund  av  uppsatsens  tillvägagångssätt  var  ett  slumpmässigt  urval  ej 

möjligt  att  genomföra.  Urvalsprocessen  utfördes  genom  att  söka  pressmeddelanden  i  olika 

sökmotorer, vilket har lett till bortfall då pressmeddelanden ej gick att finna. Detta är något som 

kan ha bidragit till lägre reliabilitet. Det ojämna antalet enheter i de olika kategorierna kan även 

ha påverkat reliabiliteten negativt. 

Undersökningens resultat kunde kanske ha blivit annorlunda ifall andra metoder hade valts vid 

uträkning av normal avkastning, dock påstår MacKinlay117 att resultatet ej skiljer sig nämnvärt 

metoderna emellan, och bör därför ej ha haft en stor påverkan på reliabiliteten. 

Reliabiliteten  har  påverkats  positivt  då  insamlad  data  och  uträkningar  har  granskats  i  två 

omgångar av  respektive  författare. Stor noggrannhet har genomsyrat upplägget vid  insamling 

av data och uträkningar, då ett standardiserat tillvägagångssätt togs fram vid uträkningar för att 

minska risken för uppkomsten av fel. 

 

7.3 Generalisering 

Att  en  undersökning  är  generaliserbar  betyder  att  det  går  att  överföra  resultatet  ifrån  en 

undersökning till andra besläktade situationer.118 

Uppsatsens  resultat bör endast kunna appliceras på nordiska  företag, eller eventuellt  företag 

från  länder med  likartade  förhållanden, då undersökningen endast behandlar  företag  som är 

registrerade på Nasdaq OMX Nordics hemsida. 

Tidsramen som har valts kan ha påverkat resultatet, då trender  i utländska direktinvesteringar 

förändras över tid. Detta kan göra det svårt att överföra resultatet ifrån denna undersökning till 

andra kommande besläktade situationer. Dock kan den långa tidsramen även ha varit positiv, då 

                                                            
117 MacKinlay (1997), ”Event Studies in Economics and Finance” 
118 Johannessen (2003), “Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” 
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perioden täcker flera upp‐ och nedgångar i världsekonomin. En ytterligare faktor som påverkar 

generaliserbarheten positivt är det stora antalet events som ingår i undersökningen. 

 

7.4 Kritik till teorikapitlet 

Kritik  till  teorierna  skulle kunna vara att etableringsformerna ej har vidareutvecklats. Vardera 

etableringsform  finns  i  flera  olika  varianter,  som  till  exempel  Joint  Venture  kan  delas  upp  i 

Equity Joint Ventures och Contractual Joint Ventures, förvärv kan vara uppköp av hela företaget 

eller  bara  en  del  av  verksamheten  och  organisk  tillväxt  kan  vara  investering  i 

produktionsanläggning  eller  etablering  av  dotterbolag.  Dessa  har  samlats  under  respektive 

etableringsform då det hade blivit för omfattande att skilja dem åt. 

Kritik  kan  riktas  till  tidigare  studier då de  flesta  av  studierna  är  från  tidigt 2000‐tal eller  från 

tidigt 1990‐tal. Då denna uppsats behandlar en  tidsperiod mellan 1999 och  fram  till 2009 kan 

valet av tidigare studier kritiseras med tanke på att få studier från slutet på 2000‐talet har valts 

att  tas med. Ytterligare kritik kan  riktas  till  tidigare studier då  inga studier utförda på svenska 

företag har  tagits med. Detta har dock varit svårt att åstadkomma då  tillgång  till mer aktuella 

artiklar har saknats. 

 

7.5 Förslag till framtida studier 

• Framtida  studier  skulle  kunna  ta  hänsyn  till  fler  faktorer  som  påverkar  företagets 

aktiekurs.  

–  Faktorer  som  till  exempel  företagets  storlek,  tidigare  etableringserfarenhet, 

verksamhetsindustri eller företagets prestation skulle ge ett bredare perspektiv och djupare 

förståelse. 

 

• Framtida studier skulle kunna inkludera fler marknader med större geografisk spridning. 

– Fler och mer varierade marknader skulle ge en bättre helhetsbild. 

 

• Framtida studier skulle kunna undersöka utländska direktinvesteringar utförda av företag 

inom samma industri från olika länder. 

– Detta skulle ge en mer fokuserad bild och tydligare resultat. 
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• Framtida studier skulle kunna undersöka utländska direktinvesteringar utförda av företag 

från olika länder på en och samma marknad. 

– Detta skulle ge en mer fokuserad bild och tydligare resultat. 

 

• Framtida studier skulle kunna undersöka mer ingående marknadssituationen i landet som 

direktinvesteringen utförs i. 

– Politiskt klimat och andra faktorer som påverkar direktinvesteringar skulle ge ett bredare 

perspektiv och djupare förståelse. 

 

• Framtida studier skulle kunna studera samma fenomen på längre sikt. 

– En  längre  tidsram skulle ge en bättre  förståelse  för  fenomenets  långsiktiga påverkan på 
företagets aktiekurs. 
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ÅF  2005‐05‐20  Joint Venture  SCA  2007‐07‐10  Organisk 

Securitas  2007‐03‐30  Förvärv 

Securitas  2008‐06‐27  Förvärv 

Semcon  2004‐06‐10  Joint Venture 

Stora Enso  2005‐01‐18  Förvärv 

Trelleborg  2005‐09‐16  Förvärv 

Wärtsilä  2008‐09‐04  Förvärv 
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Indien  Italien 

Företag  Datum  Etableringsform  Företag  Datum  Etableringsform 

ABB  2007‐12‐03  Organisk  ABB  2009‐05‐28  Förvärv 

AstraZeneca  2007‐03‐21  Organisk  Assa Abloy   2008‐06‐09  Förvärv 

Atlas Copco  2008‐04‐10  Förvärv  Assa Abloy   2009‐07‐29  Förvärv 

Atlas Copco  2009‐04‐01  Förvärv  Atlas Copco  2006‐07‐13  Förvärv 

Autoliv  2007‐10‐29  Förvärv  Autoliv  2005‐09‐28  Joint Venture 

Axis  2007‐08‐21  Organisk  Biogaia  2003‐05‐27  Joint Venture 

Biogaia  2009‐03‐04  Joint Venture  Cargotec  2006‐12‐29  Förvärv 

Cargotec  2008‐01‐10  Organisk  Elekta  2007‐03‐23  Förvärv 

Cybercom  2006‐04‐26  Joint Venture  Haldex  2001‐10‐26  Förvärv 

Ericsson  2007‐06‐25  Organisk  Hennes & Mauritz  2003‐03‐11  Organisk 

Gunnebo  2004‐03‐12  Organisk  Hexagon  2002‐10‐04  Förvärv 

Haldex  2004‐01‐23  Organisk  Hexagon  2004‐03‐29  Förvärv 

Hexagon  2007‐11‐19  Förvärv  Morphic Technologies  2007‐11‐29  Förvärv 

Hexagon  2008‐08‐08  Organisk  Munters  2006‐11‐20  Förvärv 

Höganäs  2001‐03‐12  Förvärv  Outokumpu  2008‐04‐24  Förvärv 

IFS  2005‐09‐19  Förvärv  SKF   2008‐09‐02  Förvärv 

LBI  2007‐04‐05  Förvärv  Swedish Match  2001‐07‐16  Förvärv 

SAAB  2008‐09‐10  Joint Venture  Tieto  2005‐10‐25  Förvärv 

Sandvik  2001‐03‐09  Förvärv  Trelleborg  2008‐05‐02  Förvärv 

SCA  2007‐03‐26  Joint Venture  Volvo  2005‐01‐10  Joint Venture 

SEB  2007‐05‐04  Organisk  Wärtsilä  2007‐09‐12  Organisk 

Seco Tools  2003‐07‐31  Förvärv 

Securitas  2007‐11‐09  Förvärv 

SKF  2003‐03‐13  Organisk 

SKF  2007‐06‐08  Organisk 

Swedish Match  2000‐07‐31  Förvärv 

SHB  2006‐05‐03  Organisk 

Tieto  2007‐09‐14  Förvärv 

Trelleborg  2005‐03‐14  Förvärv 

Volvo  2007‐12‐10  Joint Venture 
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Kina  Ryssland 

Företag  Datum  Etableringsform  Företag  Datum  Etableringsform 

ABB  2001‐09‐12  Joint Venture  ABB  2002‐12‐04  Joint Venture 

Alfa Laval  2006‐12‐01  Förvärv  Axis  2008‐06‐19  Organisk 

ASSA Abloy  2007‐08‐09  Förvärv  Beijer Alma  2008‐03‐28  Organisk 

AstraZeneca  2007‐09‐04  Joint Venture  Bong Ljungdahl  2005‐10‐13  Organisk 

Atlas Copco  2006‐02‐08  Organisk  Ericsson  2005‐04‐29  Organisk 

Autoliv  2004‐12‐17  Förvärv  Hennes & Mauritz  2008‐03‐27  Organisk 

Autoliv  2006‐04‐26  Organisk  Nordea  2006‐11‐08  Förvärv 

Autoliv  2008‐04‐08  Organisk  Oriflame  2009‐05‐11  Organisk 

Beijer Alma  2007‐05‐08  Organisk  Oriola‐KD  2008‐03‐17  Förvärv 

Consilium  2009‐02‐24  Förvärv  Rezidor  2009‐02‐06  Organisk 

Cybercom  2008‐02‐01  Organisk  Rezidor  2009‐06‐29  Organisk 

Elanders  2005‐03‐09  Organisk  SCA  2008‐01‐03  Organisk 

Elekta  2006‐03‐31  Förvärv  Scania  2007‐07‐31  Organisk 

Ericsson  2005‐05‐19  Organisk  Seco Tools  2007‐12‐20  Förvärv 

Fagerhult  2004‐12‐14  Organisk  SKF  2008‐06‐13  Organisk 

Haldex  2005‐01‐24  Organisk  Sweco  2008‐05‐16  Förvärv 

Haldex  2007‐02‐21  Förvärv  Swedbank  2007‐12‐21  Förvärv 

Hennes & Mauritz  2007‐04‐12  Organisk  TELE 2  2008‐11‐27  Förvärv 

Hexagon  2003‐12‐02  Förvärv  TELE  2  2009‐07‐13  Förvärv 

HL Display  2004‐03‐16  Joint Venture  VOLVO  2009‐01‐19  Organisk 

Husqvarna  2006‐10‐31  Joint Venture  Vostok Nafta  2009‐06‐10  Förvärv 

IFS  1999‐07‐14  Organisk  ÅF  2008‐12‐09  Förvärv 

Know IT  2007‐12‐18  Organisk 

Metso  2008‐09‐09  Organisk 

Munters  2006‐08‐09  Organisk 

New Wave  2002‐12‐18  Organisk 

Nolato  2007‐08‐10  Joint Venture 

Outokumpu  2003‐11‐17  Organisk 

Sandvik  2005‐09‐19  Förvärv 

SCA  2007‐03‐29  Förvärv 

Scania  2007‐06‐11  Joint Venture 

Semcon  2005‐09‐05  Organisk 

Sigma  2007‐11‐12  Organisk 

SKF  2009‐09‐14  Joint Venture 

SSAB  2007‐08‐30  Organisk 

Stora Enso  2005‐08‐12  Joint Venture 

Stora Enso  2007‐04‐30  Organisk 

Swedbank  2007‐05‐02  Organisk 

SHB  2005‐09‐05  Organisk 

Tieto  2008‐01‐30  Organisk 

Trelleborg  2003‐05‐21  Organisk 

Tricorona  2006‐09‐26  Organisk 
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Tyskland  USA 

Företag  Datum  Etableringsform  Företag  Datum  Etableringsform 

ABB  2001‐02‐19  Joint Venture  ABB  2000‐10‐05  Joint Venture 

Alfa Laval  2008‐08‐04  Förvärv  ABB  2008‐07‐16  Förvärv 

Alfa Laval  2009‐01‐29  Förvärv  Alfa Laval  2007‐07‐02  Förvärv 

ASSA Abloy  2008‐01‐31  Förvärv  Alfa Laval  2008‐06‐03  Förvärv 

Atlas Copco  2007‐08‐06  Organisk  Assa Abloy  2008‐06‐25  Förvärv 

Autoliv  2003‐07‐28  Förvärv  Atlas Copco  2004‐02‐19  Förvärv 

Elanders  2007‐01‐31  Förvärv  Atlas Copco  2006‐06‐26  Förvärv 

Elanders  2008‐05‐21  Förvärv  Atlas Copco  2008‐08‐05  Förvärv 

Elekta  2005‐12‐01  Förvärv  Biogaia  2007‐03‐29  Joint Venture 

Gunnebo  2003‐11‐04  Förvärv  Elanders  2008‐02‐08  Förvärv 

Gunnebo  2004‐04‐08  Förvärv  Ericsson  2007‐02‐12  Förvärv 

Hennes & Mauritz  2004‐02‐05  Förvärv  Ericsson  2008‐05‐06  Organisk 

Hexagon  2007‐07‐25  Förvärv  Getinge  2007‐11‐05  Förvärv 

Hexagon  2008‐06‐24  Förvärv  Getinge  2008‐09‐16  Förvärv 

Husqvarna  2006‐12‐21  Förvärv  Gunnebo  2001‐11‐05  Förvärv 

Nobia  2007‐10‐12  Förvärv  Haldex  2001‐12‐11  Förvärv 

Rezidor  2008‐06‐12  Organisk  Hexagon  2009‐10‐01  Förvärv 

Sandvik  2004‐09‐30  Förvärv  Meda  2007‐07‐20  Förvärv 

SCA  2009‐04‐28  Organisk  NeoNet  2003‐06‐19  Förvärv 

Securitas  2008‐05‐15  Förvärv  NovaCast  2009‐06‐12  Organisk 

Semcon  2007‐03‐12  Förvärv  ORC Software  2004‐12‐03  Joint Venture 

SKF  2004‐05‐04  Förvärv  Q‐Med  2001‐12‐12  Organisk 

Stora Enso  2005‐04‐25  Förvärv  Ratos  2003‐10‐23  Förvärv 

Tieto  2004‐12‐20  Förvärv  Sandvik  2007‐01‐08  Förvärv 

Trelleborg  2006‐12‐21  Förvärv  SCA  2003‐09‐05  Förvärv 

SKF  2006‐04‐06  Förvärv 

SKF  2008‐06‐26  Förvärv 

SSAB  2007‐05‐03  Förvärv 

Trelleborg  2007‐06‐01  Förvärv 

Wärtsilä  2005‐11‐16  Förvärv 
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Bilaga B – Enkätformulär 
 

Södertörns Högskola              2009‐11‐26 
Magisteruppsats 
Internationellt företagande 

Aktiemarknadens reaktion på utlandsetablering 

1. HUR TYCKER NI ATT AKTIEMARKNADEN PÅ SENARE TID HAR REGERAT PÅ UTLANDSETABLERINGAR? 

Svar: 

 

2. HAR  REAKTIONEN  BLIVIT  ANNORLUNDA  BEROENDE  PÅ  OM  ETABLERINGEN  HAR  SKETT  I  BRIC 

(BRASILIEN, RYSSLAND, INDIEN OCH KINA), EUROPA ELLER USA? 

Svar: 

 

3. HAR REAKTIONEN BLIVIT ANNORLUNDA BEROENDE PÅ OM ETABLERINGEN HAR SKETT  I BRASILIEN, 

RYSSLAND, INDIEN ELLER KINA? 

Svar: 

 

4. OM JA PÅ FÖREGÅENDE FRÅGA, VILKA ÄR DE UTMÄRKANDE DRAGEN SOM HAR BIDRAGIT TILL DENNA 

REAKTION? 

Svar: 

 

5. PÅVERKAR ETABLERINGSFORMEN AKTIEMARKNADENS REAKTION, OCH I SÅ FALL VARFÖR?  

Svar: 

 

6. RESULTATET I VÅR UNDERSÖKNING HAR GETT ANTYDNINGAR TILL ATT EN ETABLERING I EUROPA OCH 

RYSSLAND HAR GETT EN POSITIV EFFEKT PÅ AKTIEKURSEN, MEDANS EN ETABLERING  I ÖVRIGA BRIC 

LÄNDER  (BRASILIEN,  INDIEN OCH KINA) OCH USA HAR GETT  EN NEGATIV  EFFEKT. VAD KAN DETTA 

BERO PÅ? 

Svar: 

 

7. VILKA  TROR  NI  ÄR  DE  BAKOMLIGGANDE MOTIVEN  BAKOM  FÖRETAGENS  VAL  AV  ETABLERING  PÅ 

RESPEKTIVE REGION (BRIC, EUROPA OCH USA)? 

Svar: 

 

8. INNEBÄR NÅGON AV MARKNADERNA (BRASILIEN, RYSSLAND, INDIEN, KINA, EUROPA, USA) EN STÖRRE 

RISK UR INVESTERINGSSYNPUNKT? 

Svar: 
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Bilaga C – Resultat Genomsnittlig Avvikande Avkastning ( ) 
 

Etableringsform (Samtliga enheter) 

Under denna kategori granskas huruvida signifikant avvikande avkastning har uppkommit någon utav 

dagarna inom händelsefönstret för samtl de utefter etableringsform. iga enheter uppdela

Organisk tillväxt 
Dag    Varians  Gränsvärde  z‐värde 

5  0,003229  0,000525  0,475 0,140955 
4  ‐0,00042  0,000664  0,475 ‐0,01611 
3  ‐0,00365  0,000732  0,475 ‐0,13487 
2  ‐0,00323  0,000484  0,475 ‐0,14673 
1  ‐0,00585  0,000509  0,475 ‐0,25917 
0  0,005135  0,000927  0,475 0,168678 
1  0,002179  0,000352  0,475 0,116174 
2  0,001303  0,000376  0,475 0,067185 
3  ‐0,00443  0,000721  0,475 ‐0,1648 
4  ‐0,00197  0,000558  0,475 ‐0,0835 
5  0,002342  0,000661  0,475 0,091111 

Tabell  19  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Organisk tillväxt. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  samtliga  enheter  tillhörande  etableringsformen Organisk 

tillväxt  användes  normalfördelningstest.  Det  beräknade  z‐värdet  jämfördes  med  ett  gränsvärde 

erhållet  ur  en  normalfördelningstabell med  ett  konfidensintervall  på  95  procent.  Testvärdena  för 

samtliga  dagar  hamnade  inom  det  framtagna  gränsvärdet;  det  gick  ej  att  finna  någon  statistiskt 

signifikant  avvikande  avkastning  för  någon  utav  dagarna  i  händelsefönstret.    kan  ej  förkastas  i 

något fall. 
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Joint Venture 
Dag    Varians  Gränsvärde  z/t‐värde 

5  0,008395  0,000378  1,714 0,431539 
4  ‐0,00754  0,002091  1,714 ‐0,16493 
3  0,00162  0,000702  1,714 0,06114 
2  ‐0,00037  0,000804  1,714 ‐0,01289 
1  ‐0,00369  0,000637  1,714 ‐0,1461 
0  0,000594  0,00079  1,714 0,021127 
1  0,007712  0,000907  1,714 0,256016 
2  ‐0,00566  0,000162  1,714 ‐0,44424 
3  0,000702  0,000709  1,714 0,026355 
4  0,008312  0,000706  1,714 0,312941 
5  0,001493  0,001012  1,714 0,046914 

Tabell  20  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture. 

 

Vid hypotesprövning av   per dag för samtliga enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture 

användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐tabell med 23 

frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för samtliga dagar hamnade inom 

det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande avkastning för 

någon utav dagarna i händelsefönstret.   kan tas i något fall.  ej förkas

Förvärv 
Dag    Varians  Gränsvärde  z‐värde 

5  0,001077  0,000659  0,475 0,041973 
4  ‐0,00464  0,000332  0,475 ‐0,25447 
3  0,002916  0,000406  0,475 0,144671 
2  ‐0,0005  0,00051  0,475 ‐0,02214 
1  0,000637  0,000603  0,475 0,025925 
0  0,001485  0,000931  0,475 0,048672 
1  0,001753  0,000625  0,475 0,070081 
2  0,000101  0,000481  0,475 0,004621 
3  ‐0,00112  0,000616  0,475 ‐0,04506 
4  0,002784  0,000426  0,475 0,134877 
5  ‐0,0017  0,0006  0,475 ‐0,06951 

Tabell  21  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv. 
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Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  samtliga  enheter  tillhörande  etableringsformen  Förvärv 

användes normalfördelningstest. Det beräknade z‐värdet  jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur 

en normalfördelningstabell med ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkastas i något fall. 



Regioner 

Under denna kategori granskas huruvida signifikant avvikande avkastning har uppkommit någon utav 

dagarna inom händelsefönstret för samtliga enh ppdelade utefter region. eter u

BRIC 
Dag    Varians  Gränsvärde  z‐värde 

5  0,00268  0,000546  0,475 0,1147 
4  ‐0,00523  0,000821  0,475 ‐0,18252 
3  0,001049  0,000685  0,475 0,04008 
2  ‐0,00244  0,000458  0,475 ‐0,11386 
1  ‐0,00364  0,000462  0,475 ‐0,1693 
0  0,000249  0,000922  0,475 0,008184 
1  0,002981  0,000596  0,475 0,122054 
2  ‐0,00066  0,000401  0,475 ‐0,03307 
3  ‐0,00436  0,000644  0,475 ‐0,17169 
4  8,42E‐05  0,000517  0,475 0,003703 
5  ‐0,00148  0,000636  0,475 ‐0,05851 

Tabell  22  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande regionen BRIC. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  samtliga  enheter  tillhörande  regionen  BRIC  användes 

normalfördelningstest.  Det  beräknade  z‐värdet  jämfördes  med  ett  gränsvärde  erhållet  ur  en 

normalfördelningstabell med  ett  konfidensintervall på  95 procent.  Testvärdena  för  samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i händelsefö  kan ej förkastas i något fall. nstret. 

Europa 
Dag    Varians  Gränsvärde  z‐värde 

5  0,002224  0,000764  0,475 0,080475 
4  ‐0,00123  0,000462  0,475 ‐0,05707 
3  0,000112  0,000473  0,475 0,005144 
2  ‐9,9E‐05  0,000628  0,475 ‐0,00395 
1  0,002026  0,000895  0,475 0,067747 
0  0,004769  0,0008  0,475 0,168601 
1  0,002404  0,00056  0,475 0,101606 
2  0,001266  0,000459  0,475 0,0591 
3  ‐0,00075  0,000617  0,475 ‐0,03 
4  0,00608  0,000575  0,475 0,253654 
5  0,003297  0,000729  0,475 0,122106 

Tabell  23  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande regionen Europa. 

 

109 
 



Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  samtliga  enheter  tillhörande  regionen  Europa  användes 

normalfördelningstest.  Det  beräknade  z‐värdet  jämfördes  med  ett  gränsvärde  erhållet  ur  en 

normalfördelningstabell med  ett  konfidensintervall på  95 procent.  Testvärdena  för  samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i händelsefön    kan ej förkastas i något fall. stret.

USA 
Dag    Varians  Gränsvärde  z‐värde 

5  0,003208  0,000359  0,475 0,169315 
4  ‐0,00327  0,000358  0,475 ‐0,17265 
3  0,000699  0,000233  0,475 0,045851 
2  ‐0,00016  0,000614  0,475 ‐0,00658 
1  ‐0,00445  0,000296  0,475 ‐0,25856 
0  0,00584  0,001122  0,475 0,174357 
1  0,001527  0,000526  0,475 0,066612 
2  ‐0,00173  0,000366  0,475 ‐0,09035 
3  0,004106  0,000773  0,475 0,147647 
4  ‐0,00065  0,000272  0,475 ‐0,03935 
5  ‐0,00237  0,00062  0,475 ‐0,09526 

Tabell  24  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande regionen USA. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  samtliga  enheter  tillhörande  regionen  USA  användes 

normalfördelningstest.  Det  beräknade  z‐värdet  jämfördes  med  ett  gränsvärde  erhållet  ur  en 

normalfördelningstabell med  ett  konfidensintervall på  95 procent.  Testvärdena  för  samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkastas i något fall. 
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Etableringsform (Regioner) 

Under denna kategori granskas huruvida signifikant avvikande avkastning har uppkommit någon utav 

dagarna inom händelsefönstret för e ableringsform i respektive region. nheter uppdelade utefter et

BRIC (Organisk tillväxt) 
Dag    Varians  Gränsvärde  z‐värde 

5  0,003923  0,000562  0,475 0,165439 
4  ‐0,00067  0,000641  0,475 ‐0,02635 
3  ‐0,0029  0,000812  0,475 ‐0,10172 
2  ‐0,0014  0,000292  0,475 ‐0,08218 
1  ‐0,00729  0,000445  0,475 ‐0,34552 
0  0,004374  0,000996  0,475 0,138616 
1  0,002458  0,000384  0,475 0,125403 
2  0,00103  0,000392  0,475 0,051998 
3  ‐0,00452  0,000804  0,475 ‐0,15934 
4  ‐0,00354  0,000428  0,475 ‐0,17091 
5  0,00215  0,000513  0,475 0,094985 

Tabell  25  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Organisk tillväxt i regionen BRIC. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen Organisk  tillväxt  i 

regionen  BRIC  användes  normalfördelningstest.  Det  beräknade  z‐värdet  jämfördes  med  ett 

gränsvärde  erhållet  ur  en  normalfördelningstabell  med  ett  konfidensintervall  på  95  procent. 

Testvärdena för samtliga dagar hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon 

statistiskt  signifikant  avvikande  avkastning  för  någon  utav  dagarna  i  händelsefönstret.    kan  ej 

förkastas i något fall. 

BRIC (Joint Venture) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,010497  0,000471  1,753 0,483919 
4  ‐0,008  0,002684  1,753 ‐0,15434 
3  0,005499  0,00081  1,753 0,193218 
2  ‐0,00414  0,001022  1,753 ‐0,12954 
1  ‐0,00728  0,000782  1,753 ‐0,26031 
0  ‐0,0064  0,000726  1,753 ‐0,23736 
1  0,006723  0,000754  1,753 0,244805 
2  ‐0,00655  0,000106  1,753 ‐0,6355 
3  ‐0,00861  0,000585  1,753 ‐0,35609 
4  0,003384  0,000836  1,753 0,117045 
5  0,0007  0,001386  1,753 0,018793 

Tabell  26  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture i regionen BRIC. 
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Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen  Joint  Venture  i 

regionen BRIC användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en 

t‐tabell med 15 frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i händelsefönstret. n ej förkastas i något fall.    ka

BRIC (Förvärv) 
Dag    Varians  Gränsvärde  z‐värde 

5  ‐0,00209  0,000531  0,475 ‐0,09084 
4  ‐0,01017  0,000331  0,475 ‐0,55932 
3  0,004499  0,000461  0,475 0,209418 
2  ‐0,00312  0,000482  0,475 ‐0,14214 
1  0,00266  0,00032  0,475 0,148739 
0  ‐0,00256  0,000898  0,475 ‐0,08543 
1  0,002176  0,000842  0,475 0,074973 
2  ‐0,00055  0,000529  0,475 ‐0,02381 
3  ‐0,00244  0,000475  0,475 ‐0,11196 
4  0,003562  0,000505  0,475 0,158468 
5  ‐0,00715  0,000492  0,475 ‐0,32227 

Tabell  27  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv i regionen BRIC. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen  Förvärv  i  regionen 

BRIC användes normalfördelningstest. Det beräknade z‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet 

ur en normalfördelningstabell med ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdet  för dag  ‐4 gav 

statistiskt signifikant avvikande avkastning. Övriga dagar hamnade inom det framtagna gränsvärdet. 

 förkastas för dag ‐4, övriga dagars nollhypoteser accepteras. 

Europa (Organisk tillväxt) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  ‐0,00459  0,000425  1,86 ‐0,22267 
4  0,006121  0,000867  1,86 0,207921 
3  ‐0,01457  0,000239  1,86 ‐0,94241 
2  ‐0,00683  0,001502  1,86 ‐0,17611 
1  0,007299  0,000777  1,86 0,26178 
0  0,007491  0,000915  1,86 0,247618 
1  ‐0,00102  9,84E‐05  1,86 ‐0,1032 
2  ‐0,00083  0,00032  1,86 ‐0,0466 
3  ‐0,00681  0,000423  1,86 ‐0,33105 
4  0,006038  0,001553  1,86 0,153228 
5  0,015326  0,00068  1,86 0,587845 

Tabell  28  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Organisk tillväxt i regionen Europa. 
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Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen Organisk  tillväxt  i 

regionen Europa användes t‐test. Det beräknade t‐värdet  jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur 

en  t‐tabell med 8  frihetsgrader  för  ett  konfidensintervall på 95 procent.  Testvärdena  för  samtliga 

dagar hamnade  inom det  framtagna  gränsvärdet; det  gick ej  att  finna någon  statistiskt  signifikant 

avvikande avkastning för någon utav dagarna    kan ej förkastas i något fall.  i händelsefönstret.

Europa (Joint Venture) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,00331732  0,000273  2,132 0,200841 
4  ‐0,0097218  0,001858  2,132 ‐0,22555 
3  ‐0,0165799  0,000377  2,132 ‐0,8542 
2  0,00224305  0,000534  2,132 0,097084 
1  0,00341057  0,000576  2,132 0,142057 
0  0,00115707  0,000234  2,132 0,075696 
1  0,01475099  0,002277  2,132 0,309142 
2  ‐0,0076254  0,000262  2,132 ‐0,47085 
3  0,01195263  0,000138  2,132 1,018303 
4  0,01916808  0,000182  2,132 1,420725 
5  0,0052823  0,000241  2,132 0,339947 

Tabell  29  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture i regionen Europa. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen  Joint  Venture  i 

regionen Europa användes t‐test. Det beräknade t‐värdet  jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur 

en  t‐tabell med 4  frihetsgrader  för  ett  konfidensintervall på 95 procent.  Testvärdena  för  samtliga 

dagar hamnade  inom det  framtagna  gränsvärdet; det  gick ej  att  finna någon  statistiskt  signifikant 

avvikande avkastning för någon utav dag et.   kan ej förkastas i något fall. arna i händelsefönstr

Europa (Förvärv) 
Dag    Varians  Gränsvärde  z‐värde 

5  0,003278  0,000874  0,475 0,110877 
4  ‐0,00167  0,000294  0,475 ‐0,09762 
3  0,00418  0,000453  0,475 0,196323 
2  0,000822  0,000516  0,475 0,036215 
1  0,001001  0,000966  0,475 0,032199 
0  0,004647  0,000854  0,475 0,159019 
1  0,001822  0,000503  0,475 0,081194 
2  0,002461  0,000503  0,475 0,109721 
3  ‐0,00091  0,000686  0,475 ‐0,03491 
4  0,004853  0,000458  0,475 0,226653 
5  0,001066  0,000771  0,475 0,038397 

Tabell  30  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv i regionen Europa. 
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Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen  Förvärv  i  regionen 

Europa  användes  normalfördelningstest.  Det  beräknade  z‐värdet  jämfördes  med  ett  gränsvärde 

erhållet  ur  en  normalfördelningstabell med  ett  konfidensintervall  på  95  procent.  Testvärdena  för 

samtliga  dagar  hamnade  inom  det  framtagna  gränsvärdet;  det  gick  ej  att  finna  någon  statistiskt 

signifikant  avvikande  avkastning  för  någon  utav  dagarna  i  händelsefönstret.    kan  ej  förkastas  i 

något fall. 

USA (Organisk tillväxt) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,014426  2,04E‐06  2,92 10,09274 
4  ‐0,01557  0,000574  2,92 ‐0,64962 
3  0,015841  0,000253  2,92 0,99549 
2  ‐0,02464  0,001049  2,92 ‐0,76087 
1  ‐0,01978  0,000479  2,92 ‐0,90399 
0  0,011506  2,53E‐06  2,92 7,229707 
1  0,006864  0,000796  2,92 0,243224 
2  0,012549  0,000358  2,92 0,663501 
3  0,004331  0,000352  2,92 0,230869 
4  0,001641  0,00013  2,92 0,144095 
5  ‐0,03322  0,002442  2,92 ‐0,67229 

Tabell  31  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Organisk tillväxt i regionen USA. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen Organisk  tillväxt  i 

regionen USA användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐

tabell med 2 frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för dag ‐5 samt dag 0 

gav  statistiskt  signifikanta  avvikande  avkastningar.  Övriga  dagar  hamnade  inom  det  framtagna 

gränsvärdet.   förkastas för dag ‐5 och ollhypoteser accepteras.  dag 0, övriga dagars n

USA (Joint Venture) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,005647  0,000166  2,92 0,437811 
4  ‐0,00149  0,000136  2,92 ‐0,12762 
3  0,011261  0,000153  2,92 0,909604 
2  0,015428  8,6E‐06  2,92 5,2601 
1  0,003637  5,23E‐07  2,92 5,02724 
0  0,036935  0,000803  2,92 1,303747 
1  0,001253  3,01E‐05  2,92 0,228501 
2  0,00239  0,00043  2,92 0,115217 
3  0,031635  0,001047  2,92 0,977552 
4  0,016505  0,000892  2,92 0,552685 
5  ‐0,00059  0,000716  2,92 ‐0,02223 

Tabell  32  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture i regionen USA. 
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Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen  Joint  Venture  i 

regionen USA användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐

tabell med 2 frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för dag ‐2 samt dag ‐

1  gav  statistiskt  signifikanta  avvikande  avkastningar.  Övriga  dagar  hamnade  inom  det  framtagna 

gränsvärdet.   förkastas för dag ‐2 och da rs nollhypoteser accepteras. g ‐1, övriga daga

USA (Förvärv) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,001501  0,0004179  1,714 0,073448 
4  ‐0,00195  0,0003678  1,714 ‐0,10177 
3  ‐0,00251  0,00020271  1,714 ‐0,17655 
2  0,000947  0,00057108  1,714 0,039647 
1  ‐0,00354  0,00029098  1,714 ‐0,20746 
0  0,001245  0,00119227  1,714 0,03606 
1  0,000895  0,00058697  1,714 0,036931 
2  ‐0,00403  0,00035901  1,714 ‐0,21264 
3  0,000637  0,00074205  1,714 0,023375 
4  ‐0,00308  0,00020927  1,714 ‐0,21291 
5  0,001262  0,00036918  1,714 0,065668 

Tabell  33  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv i regionen USA. 

 

Vid hypotesprövning av   per dag för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv i regionen USA 

användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐tabell med 23 

frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för samtliga dagar hamnade inom 

det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande avkastning för 

någon utav dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkastas i något fall. 
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Länder 

Under denna kategori granskas huruvida signifikant avvikande avkastning har uppkommit någon 

utav dagarna inom händelsefönstret för enhe de utefter land. ter uppdela

Brasilien 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,006282  0,000459  1,761 0,29308 
4  ‐0,00108  0,000194  1,761 ‐0,07794 
3  ‐0,00289  0,000641  1,761 ‐0,11396 
2  ‐0,0066  0,000165  1,761 ‐0,51365 
1  ‐0,00364  0,000407  1,761 ‐0,18024 
0  ‐0,00409  0,000318  1,761 ‐0,22924 
1  0,001179  0,000409  1,761 0,058304 
2  0,000529  0,0003  1,761 0,030545 
3  ‐0,00342  0,000358  1,761 ‐0,18082 
4  0,000536  0,000512  1,761 0,023697 
5  0,005433  0,000554  1,761 0,230757 

Tabell  34  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande landet Brasilien. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  landet  Brasilien  användes  t‐test. Det 

beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐tabell med 14 frihetsgrader för ett 

konfidensintervall  på  95  procent.  Testvärdena  för  samtliga  dagar  hamnade  inom  det  framtagna 

gränsvärdet; det gick ej att  finna någon  statistiskt  signifikant avvikande avkastning  för någon utav 

dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkast ll. as i något fa

Frankrike 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  ‐0,0061874  0,001301  1,725 ‐0,17154 
4  ‐0,0032203  0,000272  1,725 ‐0,19535 
3  0,00043925  0,000204  1,725 0,030744 
2  0,00245825  0,000812  1,725 0,086269 
1  0,00594729  0,000439  1,725 0,283799 
0  0,00803675  0,000816  1,725 0,281421 
1  0,00538707  0,000343  1,725 0,290879 
2  0,00156457  0,000369  1,725 0,08147 
3  ‐0,0041775  0,000715  1,725 ‐0,15624 
4  0,00673457  0,000343  1,725 0,363597 
5  ‐1,851E‐05  0,000511  1,725 ‐0,00082 

Tabell  35  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande landet Frankrike. 
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Vid hypotesprövning  av   per dag  för  enheter  tillhörande  landet  Frankrike  användes  t‐test. Det 

beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐tabell med 20 frihetsgrader för ett 

konfidensintervall  på  95  procent.  Testvärdena  för  samtliga  dagar  hamnade  inom  det  framtagna 

gränsvärdet; det gick ej att  finna någon  statistiskt  signifikant avvikande avkastning  för någon utav 

dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkastas fall.  i något 

Indien 
Dag    Varians  Gränsvärde  z‐värde 

5  0,002666  0,000274  0,475 0,161103 
4  ‐0,01463  0,001544  0,475 ‐0,3723 
3  0,00338  0,000705  0,475 0,127312 
2  ‐0,00653  0,000493  0,475 ‐0,29401 
1  ‐0,00419  0,000497  0,475 ‐0,188 
0  ‐0,00058  0,00139  0,475 ‐0,01556 
1  0,003475  0,00077  0,475 0,125227 
2  ‐0,00521  0,000482  0,475 ‐0,23746 
3  ‐0,00759  0,000467  0,475 ‐0,35111 
4  ‐0,00149  0,000302  0,475 ‐0,08565 
5  ‐0,00313  0,000354  0,475 ‐0,16627 

Tabell  36  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande landet Indien. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  landet  Indien  användes 

normalfördelningstest.  Det  beräknade  z‐värdet  jämfördes  med  ett  gränsvärde  erhållet  ur  en 

normalfördelningstabell med  ett  konfidensintervall på  95 procent.  Testvärdena  för  samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistisk signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i händelsefö  kan ej förkastas i något fall. nstret. 

Italien 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,00457321  0,00022  1,725 0,308652 
4  0,00028807  0,000292  1,725 0,016858 
3  0,00300216  0,00072  1,725 0,111889 
2  ‐0,0109962  0,000664  1,725 ‐0,42686 
1  0,00556618  0,002009  1,725 0,12417 
0  0,00460551  0,000798  1,725 0,163027 
1  ‐0,0001213  0,000856  1,725 ‐0,00415 
2  ‐0,0010493  0,000608  1,725 ‐0,04254 
3  0,00269654  0,000476  1,725 0,123626 
4  0,00718628  0,000386  1,725 0,365601 
5  0,00814803  0,001207  1,725 0,234522 

Tabell  37  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande landet Italien. 
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Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  landet  Italien  användes  t‐test.  Det 

beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐tabell med 20 frihetsgrader för ett 

konfidensintervall  på  95  procent.  Testvärdena  för  samtliga  dagar  hamnade  inom  det  framtagna 

gränsvärdet; det gick ej att  finna någon  statistiskt  signifikant avvikande avkastning  för någon utav 

dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkastas i  fall.  något

Kina 
Dag    Varians  Gränsvärde  z‐värde 

5  0,00559119  0,000476  0,475 0,256203 
4  0,0004605  0,000519  0,475 0,020223 
3  ‐0,0009718  0,000319  0,475 ‐0,05442 
2  ‐0,0021948  0,000515  0,475 ‐0,09676 
1  ‐0,0044138  0,000496  0,475 ‐0,19821 
0  ‐0,0038655  0,000561  0,475 ‐0,16313 
1  0,00526503  0,000698  0,475 0,199303 
2  ‐0,0024821  0,000417  0,475 ‐0,12158 
3  ‐0,0009361  0,000318  0,475 ‐0,05248 
4  ‐0,0018575  0,000716  0,475 ‐0,06944 
5  ‐0,001455  0,000566  0,475 ‐0,06116 

Tabell  38  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande landet Kina. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  landet  Kina  användes 

normalfördelningstest.  Det  beräknade  z‐värdet  jämfördes  med  ett  gränsvärde  erhållet  ur  en 

normalfördelningstabell med  ett  konfidensintervall på  95 procent.  Testvärdena  för  samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistisk signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i händelse  kan ej förkastas i något fall. fönstret. 

Ryssland 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  ‐0,00531  0,001101  1,721 ‐0,16018 
4  ‐0,00611  0,000747  1,721 ‐0,22357 
3  0,004412  0,00146  1,721 0,11544 
2  0,005524  0,000455  1,721 0,258862 
1  ‐0,0014  0,000442  1,721 ‐0,06673 
0  0,012189  0,001319  1,721 0,335623 
1  ‐0,00083  0,000341  1,721 ‐0,04474 
2  0,008203  0,000264  1,721 0,505219 
3  ‐0,00712  0,001761  1,721 ‐0,16975 
4  0,005627  0,000461  1,721 0,262103 
5  ‐0,00397  0,001264  1,721 ‐0,11178 

Tabell  39  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande landet Ryssland. 
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Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  landet  Ryssland  användes  t‐test. Det 

beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐tabell med 21 frihetsgrader för ett 

konfidensintervall  på  95  procent.  Testvärdena  för  samtliga  dagar  hamnade  inom  det  framtagna 

gränsvärdet; det gick ej att  finna någon  statistiskt  signifikant avvikande avkastning  för någon utav 

dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkasta ll. s i något fa

Tyskland 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,007317  0,00074023  1,711 0,268954 
4  ‐0,00082  0,00079503  1,711 ‐0,02923 
3  ‐0,00259  0,00051532  1,711 ‐0,11414 
2  0,006906  0,0003365  1,711 0,376496 
1  ‐0,00424  0,00035458  1,711 ‐0,2252 
0  0,002161  0,00083902  1,711 0,074611 
1  0,00202  0,00052701  1,711 0,088007 
2  0,00296  0,00043981  1,711 0,141139 
3  ‐0,00075  0,00068426  1,711 ‐0,02881 
4  0,004602  0,00096855  1,711 0,147857 
5  0,002006  0,00054025  1,711 0,086301 

Tabell  40  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande landet Tyskland. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  landet  Tyskland  användes  t‐test. Det 

beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐tabell med 24 frihetsgrader för ett 

konfidensintervall  på  95  procent.  Testvärdena  för  samtliga  dagar  hamnade  inom  det  framtagna 

gränsvärdet; det gick ej att  finna någon  statistiskt  signifikant avvikande avkastning  för någon utav 

dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkastas i t fall.  någo

USA 
Dag    Varians  Gränsvärde  z/t‐värde 

5  0,003208  0,000359  0,475 0,169315 
4  ‐0,00327  0,000358  0,475 ‐0,17265 
3  0,000699  0,000233  0,475 0,045851 
2  ‐0,00016  0,000614  0,475 ‐0,00658 
1  ‐0,00445  0,000296  0,475 ‐0,25856 
0  0,00584  0,001122  0,475 0,174357 
1  0,001527  0,000526  0,475 0,066612 
2  ‐0,00173  0,000366  0,475 ‐0,09035 
3  0,004106  0,000773  0,475 0,147647 
4  ‐0,00065  0,000272  0,475 ‐0,03935 
5  ‐0,00237  0,00062  0,475 ‐0,09526 

Tabell  41  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande landet USA. 
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Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  landet  USA  användes 

normalfördelningstest.  Det  beräknade  z‐värdet  jämfördes  med  ett  gränsvärde  erhållet  ur  en 

normalfördelningstabell med  ett  konfidensintervall på  95 procent.  Testvärdena  för  samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistisk signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkastas i något fall. 

 

Etableringsform (Länder) 

Under denna kategori granskas huruvida signifikant avvikande avkastning har uppkommit någon 

utav dagarna  inom händelsefönstret  för enheter uppdelade utefter etableringsform  i respektive 

land. 

Brasilien (Organisk tillväxt) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,029063  0,00045306  2,353 1,365424 
4  ‐0,00049  0,00023732  2,353 ‐0,0316 
3  0,006141  0,00090264  2,353 0,204399 
2  ‐0,00786  0,00011134  2,353 ‐0,74441 
1  ‐0,0173  0,00079179  2,353 ‐0,61491 
0  ‐0,00295  0,00081003  2,353 ‐0,10351 
1  0,000236  0,00062676  2,353 0,009415 
2  ‐0,00348  0,00055461  2,353 ‐0,14771 
3  0,007754  0,00065172  2,353 0,303725 
4  ‐0,00468  0,00036156  2,353 ‐0,24606 
5  0,016948  0,00098481  2,353 0,540054 

Tabell  42  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Organisk tillväxt i landet Brasilien. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen Organisk  tillväxt  i 

landet Brasilien användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en 

t‐tabell med 3 frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkastas i något fall. 
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Brasilien (Joint Venture) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,012  1,04E‐05  6,314 3,721608 
4  0,007658  1,57E‐05  6,314 1,934122 
3  ‐0,00489  4,08E‐05  6,314 ‐0,76544 
2  ‐0,00756  0,000641  6,314 ‐0,29871 
1  ‐0,00828  0,000353  6,314 ‐0,44072 
0  0,017508  9,94E‐05  6,314 1,755947 
1  0,010982  1,72E‐05  6,314 2,649132 
2  ‐0,01192  1,28E‐05  6,314 ‐3,32774 
3  ‐0,00572  5,73E‐05  6,314 ‐0,75633 
4  ‐0,00095  6,63E‐07  6,314 ‐1,16463 
5  0,004705  5,16E‐05  6,314 0,655222 

Tabell  43  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture i landet Brasilien. 

 

Vid hypotesprövning av   per dag för enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture i landet 

Brasilien  användes  t‐test. Det  beräknade  t‐värdet  jämfördes med  ett  gränsvärde  erhållet  ur  en  t‐

tabell med  1  frihetsgrad  för  ett  konfidensintervall  på  95  procent.  Testvärdena  för  samtliga  dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i hän  förkastas i något fall. delsefönstret.   kan ej

Brasilien (Förvärv) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  ‐0,00511  0,000219  1,86 ‐0,34536 
4  ‐0,00329  0,000223  1,86 ‐0,22046 
3  ‐0,00645  0,000723  1,86 ‐0,24003 
2  ‐0,00583  0,000166  1,86 ‐0,45327 
1  0,003468  0,000216  1,86 0,235943 
0  ‐0,00939  9,12E‐05  1,86 ‐0,98367 
1  ‐0,00058  0,000451  1,86 ‐0,02733 
2  0,005078  0,000246  1,86 0,324028 
3  ‐0,00787  0,000288  1,86 ‐0,46368 
4  0,003184  0,000739  1,86 0,117149 
5  0,000477  0,0005  1,86 0,021325 

Tabell  44  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv i landet Brasilien. 
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Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen  Förvärv  i  landet 

Brasilien  användes  t‐test. Det  beräknade  t‐värdet  jämfördes med  ett  gränsvärde  erhållet  ur  en  t‐

tabell med 8  frihetsgrader  för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena  för samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkastas i något fall. 



Frankrike (Organisk tillväxt) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  ‐0,008535  0,000165  2,353 ‐0,66349 
4  ‐0,006263  0,000793  2,353 ‐0,2224 
3  ‐0,007255  2,82E‐05  2,353 ‐1,36654 
2  ‐0,020835  0,00266  2,353 ‐0,40398 
1  0,0236133  0,001001  2,353 0,746528 
0  ‐0,005242  5,87E‐05  2,353 ‐0,68413 
1  0,0009162  0,000108  2,353 0,088209 
2  ‐0,012178  0,000438  2,353 ‐0,58162 
3  ‐0,00644  0,000725  2,353 ‐0,23912 
4  ‐0,00273  0,000156  2,353 ‐0,21845 
5  ‐0,003041  0,000116  2,353 ‐0,28267 

Tabell  45  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Organisk tillväxt i landet Frankrike. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen Organisk  tillväxt  i 

landet Frankrike användes t‐test. Det beräknade t‐värdet  jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur 

en  t‐tabell med 3  frihetsgrader  för  ett  konfidensintervall på 95 procent.  Testvärdena  för  samtliga 

dagar hamnade  inom det  framtagna  gränsvärdet; det  gick ej  att  finna någon  statistiskt  signifikant 

avvikande avkastning för någon utav dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkastas i något fall. 

 

Joint  Venture  för  Frankrike  utgår,  då  det  ej  fanns  tillräckligt  många  enheter  för  att  utföra  ett 

hypotestest. 

Frankrike (Förvärv) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  ‐0,00724  0,00165323  1,753 ‐0,17802 
4  ‐0,0029  0,00019778  1,753 ‐0,20651 
3  0,003116  0,00023343  1,753 0,203943 
2  0,007705  0,00037093  1,753 0,400086 
1  0,001427  0,00028024  1,753 0,085253 
0  0,012338  0,00099243  1,753 0,39166 
1  0,007797  0,0003957  1,753 0,391987 
2  0,005101  0,00034017  1,753 0,276558 
3  ‐0,00339  0,00080523  1,753 ‐0,11948 
4  0,00688  0,00031811  1,753 0,385752 
5  0,000519  0,0006553  1,753 0,020288 

Tabell  46  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv i landet Frankrike. 
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Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen  Förvärv  i  landet 

Frankrike användes  t‐test. Det beräknade  t‐värdet  jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en  t‐

tabell med 15 frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i  rkastas i något fall. händelsefönstret.   kan ej fö

Indien (Organisk tillväxt) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,004927  0,000179  1,796 0,368125744 
4  ‐0,00764  0,000536  1,796 ‐0,329860801 
3  ‐0,01014  0,000776  1,796 ‐0,363844376 
2  0,000363  0,000125  1,796 0,032460642 
1  ‐0,01118  0,000418  1,796 ‐0,546425948 
0  0,007734  0,002362  1,796 0,159147564 
1  0,005381  0,000265  1,796 0,330782978 
2  ‐0,00037  0,000332  1,796 ‐0,020288704 
3  ‐0,00377  0,000253  1,796 ‐0,23681672 
4  0,000152  0,00013  1,796 0,01337684 
5  0,001752  0,00012  1,796 0,160059853 

Tabell  47  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Organisk tillväxt i landet Indien. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen Organisk  tillväxt  i 

landet Indien användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐

tabell med 11 frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i hä  förkastas i något fall. ndelsefönstret.   kan ej

Indien (Joint Venture) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,00574  0,000197  2,132 0,40853381 
4  ‐0,04556  0,007016  2,132 ‐0,5439297 
3  0,013235  0,001361  2,132 0,35874505 
2  ‐0,00531  0,000958  2,132 ‐0,1716466 
1  ‐0,0006  0,001133  2,132 ‐0,0177909 
0  0,00397  0,000717  2,132 0,14824918 
1  ‐0,00338  0,000215  2,132 ‐0,2308013 
2  ‐0,005  5,97E‐05  2,132 ‐0,6467551 
3  ‐0,02861  0,00086  2,132 ‐0,9752926 
4  ‐0,0083  0,000775  2,132 ‐0,2980026 
5  ‐0,01116  0,000332  2,132 ‐0,6126548 

Tabell  48  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture i landet Indien. 
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Vid hypotesprövning av   per dag för enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture i landet 

Indien användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐tabell 

med  4  frihetsgrader  för  ett  konfidensintervall  på  95  procent.  Testvärdena  för  samtliga  dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i händ  ej förkastas i något fall. elsefönstret.   kan

Indien (Förvärv) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  ‐0,0006  0,000411336  1,782 ‐0,02973 
4  ‐0,00918  0,000420751  1,782 ‐0,44764 
3  0,012068  0,000232802  1,782 0,790935 
2  ‐0,01335  0,000657989  1,782 ‐0,52056 
1  0,000872  0,000358436  1,782 0,046072 
0  ‐0,01  0,000780349  1,782 ‐0,35815 
1  0,004353  0,001522406  1,782 0,111575 
2  ‐0,00976  0,000793435  1,782 ‐0,34656 
3  ‐0,00302  0,000387915  1,782 ‐0,15354 
4  ‐0,00038  0,000329489  1,782 ‐0,02121 
5  ‐0,00454  0,000581357  1,782 ‐0,18829 

Tabell  49  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv i landet Indien. 

 

Vid hypotesprövning av   per dag för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv i landet Indien 

användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐tabell med 12 

frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för samtliga dagar hamnade inom 

det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande avkastning för 

någon utav dagarna i händelsefönstret t fall. .   kan ej förkastas i någo

Italien (Organisk tillväxt) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  ‐0,01575  0,00042725  6,314 ‐0,76200613 
4  0,004714  0,00055313  6,314 0,20042642 
3  ‐0,01776  0,00055264  6,314 ‐0,755377966 
2  ‐0,02216  0,00020519  6,314 ‐1,547209113 
1  0,000377  0,00046731  6,314 0,017433046 
0  ‐0,003  6,9272E‐06  6,314 ‐1,138258809 
1  ‐0,00661  2,6265E‐08  6,314 ‐40,76650563 
2  0,011997  8,5308E‐05  6,314 1,298926814 
3  ‐0,00199  0,00042809  6,314 ‐0,096223813 
4  0,031396  0,00052661  6,314 1,368150362 
5  0,037693  0,0010383  6,314 1,169762115 

Tabell  50  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Organisk tillväxt i landet Italien. 
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Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen Organisk  tillväxt  i 

landet Italien användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐

tabell med 1 frihetsgrad för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdet för dag 1 gav statistiskt 

signifikant  avvikande  avkastning.  Övriga  dagar  hamnade  inom  det  framtagna  gränsvärdet.   

förkastas för dag 1, övriga dagars nollhypoteser accepteras. 

Italien (Joint Venture) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  ‐0,00856563  1,48E‐05  2,92 ‐2,22291 
4  0,01075606  0,000178  2,92 0,806595 
3  ‐0,01125694  0,000479  2,92 ‐0,51411 
2  ‐0,01171791  0,000204  2,92 ‐0,81992 
1  0,01412038  0,000312  2,92 0,799116 
0  0,01084784  8,26E‐05  2,92 1,193348 
1  0,03022044  0,003609  2,92 0,503017 
2  ‐0,01642375  0,000203  2,92 ‐1,15349 
3  0,01542032  2,1E‐05  2,92 3,361563 
4  0,01298906  2,97E‐05  2,92 2,385409 
5  0,00284113  0,000431  2,92 0,136929 

Tabell  51  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture i landet Italien. 

 

Vid hypotesprövning av   per dag för enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture i landet 

Italien användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐tabell 

med  2  frihetsgrader  för  ett  konfidensintervall  på  95  procent.  Testvärdet  för  dag  3  gav  statistiskt 

signifikant  avvikande  avkastning.  Övriga  dagar  hamnade  inom  det  framtagna  gränsvärdet.   

förkastas för dag 3, övriga dagars nollhypoteser accepteras. 

Italien (Förvärv) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,009577  0,00014594  1,753 0,792779 
4  ‐0,00223  0,00029747  1,753 ‐0,12917 
3  0,008271  0,00073141  1,753 0,305818 
2  ‐0,00947  0,00082467  1,753 ‐0,3296 
1  0,004611  0,0025873  1,753 0,09065 
0  0,004385  0,00103705  1,753 0,136174 
1  ‐0,005  0,00044524  1,753 ‐0,23695 
2  0,000203  0,00070673  1,753 0,007623 
3  0,000897  0,00056425  1,753 0,037752 
4  0,003072  0,00037315  1,753 0,159031 
5  0,00545  0,00135303  1,753 0,148163 

Tabell  52  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv i landet Italien. 
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Vid hypotesprövning av   per dag för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv i landet Italien 

användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐tabell med 15 

frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för samtliga dagar hamnade inom 

det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande avkastning för 

någon utav dagarna i händelsefönstre t fall. t.   kan ej förkastas i någo

Kina (Organisk tillväxt) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,0050569  0,0005786  1,711 0,210239 
4  0,0038412  0,0007316  1,711 0,142014 
3  0,0012374  0,0002874  1,711 0,07299 
2  ‐0,002695  0,0003868  1,711 ‐0,13703 
1  ‐0,004986  0,0004778  1,711 ‐0,2281 
0  0,0010179  0,0004683  1,711 0,047037 
1  0,0040921  0,0004823  1,711 0,186335 
2  ‐0,003538  0,000369  1,711 ‐0,18417 
3  ‐0,002618  0,0003198  1,711 ‐0,14641 
4  ‐0,006583  0,0005718  1,711 ‐0,27531 
5  0,0024252  0,000504  1,711 0,108027 

Tabell  53  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Organisk tillväxt i landet Kina. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen Organisk  tillväxt  i 

landet Kina användes t‐test. Det beräknade t‐värdet  jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐

tabell med 24 frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i hän j förkastas i något fall. delsefönstret.   kan e

Kina (Joint Venture) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,005045  0,0002509  1,895 0,318529 
4  0,004794  5,556E‐05  1,895 0,643217 
3  ‐0,0021  0,0005496  1,895 ‐0,08966 
2  ‐0,01143  0,0007667  1,895 ‐0,41269 
1  ‐0,00682  0,0007698  1,895 ‐0,24574 
0  ‐0,01357  0,0005778  1,895 ‐0,56439 
1  0,01586  0,0011794  1,895 0,461821 
2  ‐0,00834  0,0001355  1,895 ‐0,71655 
3  0,003469  0,0002983  1,895 0,200867 
4  0,010847  0,0011738  1,895 0,316606 
5  ‐0,00669  0,0008638  1,895 ‐0,22758 

Tabell  54  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture i landet Kina. 
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Vid hypotesprövning av   per dag för enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture i landet 

Kina användes  t‐test. Det beräknade  t‐värdet  jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en  t‐tabell 

med  7  frihetsgrader  för  ett  konfidensintervall  på  95  procent.  Testvärdena  för  samtliga  dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i hände n ej förkastas i något fall. lsefönstret.   ka

Kina (Förvärv) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,0075607  0,0004801  1,86 0,34507 
4  ‐0,012783  0,0001622  1,86 ‐1,00372 
3  ‐0,006104  0,0002453  1,86 ‐0,3897 
2  0,007401  0,0006162  1,86 0,298151 
1  ‐0,000688  0,000412  1,86 ‐0,03388 
0  ‐0,008807  0,000771  1,86 ‐0,31719 
1  ‐0,000895  0,0009385  1,86 ‐0,02921 
2  0,0056594  0,0007978  1,86 0,200366 
3  ‐0,00018  0,000381  1,86 ‐0,0092 
4  ‐2,34E‐05  0,0006902  1,86 ‐0,00089 
5  ‐0,007581  0,000516  1,86 ‐0,33373 

Tabell  55  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv i landet Kina. 

 

Vid hypotesprövning av   per dag för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv  i  landet Kina 

användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐tabell med 8 

frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för samtliga dagar hamnade inom 

det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande avkastning för 

någon utav dagarna i händelseföns  tret.   kan ej förkastas i något fall.

Ryssland (Organisk tillväxt) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  ‐0,00782  0,000709  1,796 ‐0,29385 
4  ‐0,00315  0,000728  1,796 ‐0,11672 
3  ‐0,00729  0,002041  1,796 ‐0,16128 
2  0,001671  0,000346  1,796 0,089785 
1  ‐0,00488  0,000357  1,796 ‐0,25789 
0  0,010447  0,001005  1,796 0,329462 
1  ‐0,00313  0,000278  1,796 ‐0,1877 
2  0,013447  0,000339  1,796 0,730214 
3  ‐0,01332  0,002524  1,796 ‐0,26506 
4  ‐0,0005  0,000502  1,796 ‐0,02223 
5  ‐0,00296  0,000826  1,796 ‐0,10285 

Tabell  56  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Organisk tillväxt i landet Ryssland. 
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Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen Organisk  tillväxt  i 

landet Ryssland användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en 

t‐tabell med 11 frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkastas i något fall. 

Joint  Venture  för  Ryssland  utgår,  då  det  ej  fanns  tillräckligt  många  enheter  för  att  utföra  ett 

hypotestest. 

Ryssland (Förvärv) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  ‐0,010879231  0,001066  1,86 ‐0,33318 
4  ‐0,015866441  0,000497  1,86 ‐0,71191 
3  0,015120361  0,000451  1,86 0,711997 
2  0,003848653  0,000224  1,86 0,257296 
1  0,007781767  0,000345  1,86 0,418727 
0  0,021273868  0,001519  1,86 0,545787 
1  0,004857434  0,000399  1,86 0,243261 
2  0,00093057  0,000124  1,86 0,083487 
3  0,001572888  0,001008  1,86 0,049535 
4  0,013227454  0,000395  1,86 0,665433 
5  ‐0,018118024  0,0003  1,86 ‐1,04658 

Tabell  57  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv i landet Ryssland. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen  Förvärv  i  landet 

Ryssland  användes  t‐test. Det  beräknade  t‐värdet  jämfördes med  ett  gränsvärde  erhållet  ur  en  t‐

tabell med 8  frihetsgrader  för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena  för samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkastas i något fall. 
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Tyskland (Organisk tillväxt) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,008116  0,0008388  2,92 0,280228 
4  0,023571  0,0012346  2,92 0,670839 
3  ‐0,02221  0,0004333  2,92 ‐1,06703 
2  0,022077  3,611E‐05  2,92 3,673693 
1  ‐0,00984  0,0003543  2,92 ‐0,52274 
0  0,03146  0,0022735  2,92 0,65979 
1  0,000111  0,0001913  2,92 0,008044 
2  0,00574  9,191E‐05  2,92 0,598728 
3  ‐0,0105  0,0003447  2,92 ‐0,56577 
4  0,000823  0,0048754  2,92 0,011784 
5  0,024903  0,0007136  2,92 0,932237 

Tabell  58  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Organisk tillväxt i landet Tyskland. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen Organisk  tillväxt  i 

landet Tyskland användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en 

t‐tabell med  2  frihetsgrader  för  ett  konfidensintervall  på  95  procent.  Testvärdet  för  dag  ‐2  gav 

statistiskt signifikant avvikande avkastning. Övriga dagar hamnade inom det framtagna gränsvärdet. 

 förkastas för dag ‐2, övriga dagars nollhypoteser accepteras. 

 

Joint  Venture  för  Tyskland  utgår,  då  det  ej  fanns  tillräckligt  många  enheter  för  att  utföra  ett 

hypotestest. 

Tyskland (Förvärv) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,00649147  0,000792  1,725 0,230605 
4  ‐0,00031174  0,000389  1,725 ‐0,01581 
3  0,00187503  0,000435  1,725 0,089862 
2  0,00341606  0,000314  1,725 0,192696 
1  ‐0,0020753  0,000339  1,725 ‐0,11266 
0  ‐0,00101277  0,000618  1,725 ‐0,04075 
1  0,00246599  0,000612  1,725 0,099692 
2  0,00217103  0,000513  1,725 0,095817 
3  ‐0,00040697  0,000748  1,725 ‐0,01488 
4  0,00466488  0,000668  1,725 0,180548 
5  ‐0,00185645  0,000475  1,725 ‐0,08519 

Tabell  59  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv i landet Tyskland. 
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Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen  Förvärv  i  landet 

Tyskland  användes  t‐test. Det  beräknade  t‐värdet  jämfördes med  ett  gränsvärde  erhållet  ur  en  t‐

tabell med 20 frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för samtliga dagar 

hamnade inom det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande 

avkastning för någon utav dagarna i h förkastas i något fall. ändelsefönstret.   kan ej 

USA (Organisk tillväxt) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,014426  2,04E‐06  2,92 10,09274 
4  ‐0,01557  0,000574  2,92 ‐0,64962 
3  0,015841  0,000253  2,92 0,99549 
2  ‐0,02464  0,001049  2,92 ‐0,76087 
1  ‐0,01978  0,000479  2,92 ‐0,90399 
0  0,011506  2,53E‐06  2,92 7,229707 
1  0,006864  0,000796  2,92 0,243224 
2  0,012549  0,000358  2,92 0,663501 
3  0,004331  0,000352  2,92 0,230869 
4  0,001641  0,00013  2,92 0,144095 
5  ‐0,03322  0,002442  2,92 ‐0,67229 

Tabell  60  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Organisk tillväxt i landet USA. 

 

Vid  hypotesprövning  av    per  dag  för  enheter  tillhörande  etableringsformen Organisk  tillväxt  i 

landet USA användes t‐test. Det beräknade t‐värdet  jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐

tabell med 2 frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för dag ‐5 samt dag 0 

gav  statistiskt  signifikanta  avvikande  avkastningar.  Övriga  dagar  hamnade  inom  det  framtagna 

gränsvärdet.   förkastas för dag ‐5 sam nollhypoteser accepteras. t dag 0, övriga dagars 

USA (Joint Venture) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,005647  0,000166  2,92 0,437811 
4  ‐0,00149  0,000136  2,92 ‐0,12762 
3  0,011261  0,000153  2,92 0,909604 
2  0,015428  8,6E‐06  2,92 5,2601 
1  0,003637  5,23E‐07  2,92 5,02724 
0  0,036935  0,000803  2,92 1,303747 
1  0,001253  3,01E‐05  2,92 0,228501 
2  0,00239  0,00043  2,92 0,115217 
3  0,031635  0,001047  2,92 0,977552 
4  0,016505  0,000892  2,92 0,552685 
5  ‐0,00059  0,000716  2,92 ‐0,02223 

Tabell  61  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture i landet USA. 
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Vid hypotesprövning av   per dag för enheter tillhörande etableringsformen Joint Venture i landet 

USA användes  t‐test. Det beräknade  t‐värdet  jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en  t‐tabell 

med 2 frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för dag ‐2 samt dag ‐1 gav 

statistiskt  signifikanta  avvikande  avkastningar.  Övriga  dagar  hamnade  inom  det  framtagna 

gränsvärdet.   förkastas för dag ‐2 samt dag ars nollhypoteser accepteras.  ‐1, övriga dag

USA (Förvärv) 
Dag    Varians  Gränsvärde  t‐värde 

5  0,001501  0,0004179  1,714 0,073448 
4  ‐0,00195  0,0003678  1,714 ‐0,10177 
3  ‐0,00251  0,00020271  1,714 ‐0,17655 
2  0,000947  0,00057108  1,714 0,039647 
1  ‐0,00354  0,00029098  1,714 ‐0,20746 
0  0,001245  0,00119227  1,714 0,03606 
1  0,000895  0,00058697  1,714 0,036931 
2  ‐0,00403  0,00035901  1,714 ‐0,21264 
3  0,000637  0,00074205  1,714 0,023375 
4  ‐0,00308  0,00020927  1,714 ‐0,21291 
5  0,001262  0,00036918  1,714 0,065668 

Tabell  62  ‐  Visar  hypotesprövningen  av  genomsnittlig  avvikande  avkastning  för  varje  dag  inom 
händelsefönstret för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv i landet USA. 

 

Vid hypotesprövning av   per dag för enheter tillhörande etableringsformen Förvärv  i  landet USA 

användes t‐test. Det beräknade t‐värdet jämfördes med ett gränsvärde erhållet ur en t‐tabell med 23 

frihetsgrader för ett konfidensintervall på 95 procent. Testvärdena för samtliga dagar hamnade inom 

det framtagna gränsvärdet; det gick ej att finna någon statistiskt signifikant avvikande avkastning för 

någon utav dagarna i händelsefönstret.   kan ej förkastas i något fall. 
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