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SSaammmmaannffaattttnniinngg  

Titel:   Företagsförvärvsinverkan på den kortsiktiga avkastningen. – En studie om 

kursutvecklingen vid offentliggörandet av ett förvärv. 

Författare:  Filip Izgi & Javar Sardar 

Handledare:  Maria Smolander 

Syfte: Huvudsyftet med studien är att undersöka om ett offentliggörande av ett förvärv 

ger en positiv kontra en negativ onormal kortsiktig avkastning gentemot 

köpföretagets aktieägare. Delsyftet är att undersöka ifall eventuella avvikelser 

kan bero på utvalda faktorer: företagsstorlek samt branschen som företaget verkar 

inom. 

Metod: Studien är av kvantitativ karaktär där undersökningen avser kursutvecklingen 

kring offentliggörande av ett förvärv. Vi undersöker 30 företag mellan år 2000-

2010 med hjälp av en eventstudie där den onormala avkastningen är i fokus. 

Slutsats: Vår studie visar att ett offentliggörande ger en positiv onormal avkastning i 

jämförelse med respektive branschindex. Resultatet är statistiskt signifikant 

varför vi kan konstatera att ett offentliggörande är en positiv investering i 

genomsnitt. Vi finner även att våra utvalda faktorer har en betydande inverkan på 

kursutvecklingen. Medelstora industribolag visar en positiv onormal avkastning 

medan mindre IT-bolag visar en väldigt låg onormal avkastning och stora 

finansbolag fluktuerar en aning mer än andra variabler men värdeförändringarna 

är minimala. Vi finner även att marknaden inte arbetar effektivt då det sker 

märkliga rörelser både före och efter händelsedagen.  

Nyckelord: Eventstudie 

 Kortsikt 

 Onormal avkastning 

Företagsförvärv 

Offentliggörande 
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Purpose: The main objective of this study is to research whether an announcement of an 

acquisition generates positive/negative abnormal short-term return towards the 

buying company’s shareholders. The secondary purpose is to research whether 

any differences could be due to selected factors: firm size and industry. 

Method: The study is quantitative in nature where the research aims at the stock price 

movement around the announcement of an acquisition. The sample size includes 

30 companies between the years 2000-2010. The abnormal return is investigated 

by an Event Study.  

Conclusion: Our study shows that the publication gives a positive abnormal return in 

comparison to the respective sector indexes. The result is statistically 

significant, so we can conclude that an announcement of an acquisition is a 

positive investment on average. We also found that our selected factors have a 

significant impact on price performance. Medium-sized industrial 

companies show positive abnormal returns while smaller IT 

companies shows a very low abnormal return and large finance companies 

fluctuates slightly more than other variables, but the value changes are 

minimal. We also found that the market does not work effectively because of the 

strange movements before and after the event date. 

Keywords: Event Study 
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Begreppsförklaring 

Normal avkastning: den avkastning som normalt hade skett om en viss händelse inte inträffat, 

också kallad förväntad avkastning. 

Onormal avkastning: avvikelsen efter en viss händelse minus den normala avkastningen, också 

kallad avvikelseavkastning. 

Kumulativ onormal avkastning: ett värde som speglar ett successivt adderande av den 

genomsnittliga onormala avkastningen. 

Offentliggörande av ett förvärv: formell publicering av ett eventuellt förvärv. 
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KKaappiitteell  11  ||  IInnlleeddnniinngg  
 

Kapitlet introducerar det valda ämnets bakgrund, problemdiskussion, frågeställning samt 

syfte. Avgränsning och målgrupp behandlas samt en disposition över studiens upplägg. 
 

 

1.1 Bakgrund 

Företagsförvärv är ett ämne som har blivit oerhört viktigt och nödvändigt för den moderna 

ekonomin.
1
 I det svenska näringslivet har företagsförvärv blivit allt mer vanligt även om den 

svenska marknaden inte är i samma transaktionsintensiva omfattning som den amerikanska 

marknaden. Tidigare kunde företagsförvärv betraktas som en sysselsättning där enbart större 

industrikoncerner hade kapaciteten till att verkställa ett förvärv. Men idag är det väsentligt för 

betydligt fler företag att tänka över ett förvärv som en del av företagets strategi för att uppnå dess 

mål. Som ett tecken på detta har antalet företagsförvärv stegrat oavbrutet under det senaste 

decenniet.
2
 Detta kan grunda sig på en studie, tabell 1.1, vars uppskattningar kommer från det 

internationella finansbolaget Citigroup.
3
 

 

Område/År 2003 2004 2005 2006 2007 

Globalt 1361 1864 2674 3607 4376 

I Norden 62 70 137 158 163 
 

Tabell 1.1 Omsättning för fusioner och förvärv åren 2003 till 2007 i miljarder amerikanska dollar.  

 

Enligt Ernst & Young har året 2011 hittills visat en oerhörd stor ökning av transaktioner i 

Sverige där bland annat Alfa Lavals förvärv av Aalborg Industries är en av de större 

transaktioner som inträffat. Det har skett totalt 39 transaktioner under det andra kvartalet 2011 

vilket indikerar en avsevärd ökning med 26 % jämfört med det andra kvartalet 2010.
4
 

                                                 
1
 Johansson och Hult (2002), s. 5 

2
 Sevenius (2003), s. 28-29 

3
 Schriber (2009), s 13 

4
 Ernst & Young (2011), ”Corporate transaction trends” 
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Företagsförvärv är oftast svårbedömt och ett oerhört viktigt beslut som styrelsen och 

företagsledningen står inför vilket gör kvalitén på investeringsbeslutet till en tyngdpunkt då det 

påverkar inflytandet på företagets framtida framgångar och värde.
5
 Företagsförvärv har därför 

blivit mer etablerat och betraktas idag som en etablerad logik och metod, vars individer med en 

specialkompetens inom området driver processen från början till slut.
6
 

Men samtidigt som den ökade trenden och utvecklingen av kompetens pekar norrut så indikerar 

ett antal studier att många förvärv misslyckas med att nå ökat värdeskapande. Detta betyder 

således att företagens aktievärde inte når de mål som är uppsatta och i de flesta fall visar 

aktievärdet en negativ trend i jämförelse med aktievärdet innan transaktionen.
7
 Efter en 

uppskattning av de studier som gjorts så har det konstaterats att ca 75 % av alla transaktioner är 

misslyckade.
8
  

 

1.2 Problemdiskussion  

Ett företagsförvärv är självfallet i syfte till att gynna aktieägarna men, som ovannämnt, mer än 

hälften av alla förvärv misslyckas med att skapa betydande värde för aktieägarna. Den sorliga 

slutsatsen för aktieägarna inför ett förvärv innebär således att börsvärdet hamnar i en riskzon och 

levererar lite eller inget värde i gengäld.
9
  

Det finns en rad antal studier som undersökt olika faktorer som kan påverka aktiekursen negativt 

vid ett förvärv. Dessa studier sträcker sig mestadels i den amerikanska marknaden där bl.a. 

Loughran och Vijhs studie konstaterade att ett förvärvande företag får en negativ avkastning på 

både lång- och kortsikt.
10

 I den svenska marknaden saknas det säkerställda resultat eller studier 

som med statistisk signifikans kan konstatera den långsiktiga avkastningen för aktieägare. Det 

finns dock ett fåtal studier i den svenska marknaden, över den kortsiktiga avkastningen, som 

utfördes under 1980-talet.
11

 Dessa visar liknande resultat där den kortsiktiga avkastningen dock 

                                                 
5
  Kristensen (1999), s. 19 

6
  Sevenius (2003), s. 28 

7
  Schriber (2009), s. 14 

8
  Sevenius (2003), s. 49 

9
  Bieshaar, H. & Knight, J. & van Wassenaer, V. (2001) ”Deals that create value” 

10
 Loughran, T. & Vijh, A. (1997) “Do long-term shareholders benefit from corporate acquisitions” 

11
 Holmen, M. (1998) ”Essays on corporate acquisitions and stock market introductions” samt Jonsson, T. (1995) 

”Value creation in mergers and acquisitions” 
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är ringa gynnsam för köpbolaget. Resultaten är emellertid inte signifikant säkerställda där bland 

annat Holmens studie, som forskade marknaden mellan år 1980-1995, visade en liten positiv 

avkastning men resultatet kunde inte signifikant bevisas. 

Det är inte endast forskning av akademisk karaktär som visat intresse gentemot problematiken 

huruvida företagsförvärv skapar positivt värde gentemot aktieägare utom intresset har även visats 

från konsultbolag samt massmedia. Grundproblemet föreligger i att det är väldigt svårt att bevisa 

att företagsförvärv verkligen genererar värde gentemot köpbolag. Problemet kallas även i vissa 

sammanhang för framgångsparadox (the success paradox).
12

 

Efter att ha studerat tidigare forskning som avser avkastningen efter ett förvärv fick vi det 

bekräftat över att det råder problematik mellan förvärv och avkastning, vi ställer oss därför 

följande problemställning;  

- Är det lönsamt för aktieägare i ett förvärvande företag att genomgå ett förvärv?  

1.2.1 Frågeställning 

Vår frågeställning ämnar knyta samman problemdiskussionen och tidigare forskning som 

presenteras i kapitel 2, frågorna lyder som följande; 

- Visar vårt resultat liknande tendens gentemot studierna vi har granskat? Om inte, varför? 

 

- Leder ett offentliggörande av ett förvärv till en onormal avkastning för köpföretagets 

aktieägare? Om så är fallet, kan resultatet bero på en ineffektiv marknad? 

 

- Vilka variabler (företagsstorlek samt branschen som företaget verkar inom) kan påverka 

den onormala avkastningen? Visar variablerna en distinkt skillnad sinsemellan? 

 

 

                                                 
12

 Sevenius (2003), s. 38 
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1.3 Syfte 
 

Huvudsyftet med studien är att undersöka om ett offentliggörande av ett förvärv ger en positiv 

kontra en negativ onormal kortsiktig avkastning gentemot köpföretagets aktieägare. Delsyftet är 

att undersöka ifall eventuella avvikelser kan bero på utvalda faktorer: företagsstorlek samt 

branschen som företaget verkar inom. 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att begränsa oss till ett tidsintervall mellan år 2000-2010 med hänseende över att vi 

ska kunna beräkna utvecklingen efter ett förvärv och då vi undersöker den svenska marknaden 

avgränsar vi oss till Stockholmsbörsen. Köpbolagen, som presenteras i kapitel 3, ska även vara 

aktiva i Stockholmsbörsen under studiens genomförande, detta för att underlätta insamlingen av 

data. 

Vi avstår från att undersöka fusioner/konsolideringar då det resulterar till att båda företagen 

upphör att existerar vilket inte passar vår studie, vi avgränsar oss således enbart mot förvärv. Vi 

har övervägt att undersöka både köp- och målföretagens kursutvecklig men har slutligen bestämt 

att avgränsa oss till enbart köpföretagen med tanke på tidsramen. En mer utförlig och djupgående 

förklaring av avgränsning och urval presenteras i stycke 3.6.2.  

 

1.6 Målgrupp 

Vår studie riktar sig främst till personer som har ett intresse i marknadens reaktion av ett förvärv. 

Potentiella investerare samt ekonomistudenter kan ta del av studien för att få en förståelse över 

företagsförvärv och kursutvecklingens känslighet.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 2  Kapitlet presenterar teorier kring företagsförvärv och definierig av dessa. Därefter 

presenteras den teoretiska referensram som är till grund för studien. 

 

 

Kapitel 3 Kapitlet ger en insikt på metodvalet samt tillvägagångssättet. Datamaterial 

beskrivs samt validitet och reliabilitet. Kritik gentemot dessa nämns även. 

Eventstudien presenteras och förklaras djupgående. Strukturen för studien bygger 

på detta kapitel samt hur framberäkningen av empiri skall tillämpas. 

 

 

Kapitel 4  Empirisk resultat och analys presenteras samt en jämförelse med teorierna i 

kapitel två.  

 

Kapitel 5 Det sista kapitlet avser slutsatsen samt en sammanfattning av studien. 
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KKaappiitteell  22  ||  TTeeoorrii  
  

I kapitlet presenteras en definition av företagsförvärv samt relevanta delar inom ämnet. Den 

effektiva marknaden samt tidigare forskning behandlas då dessa ligger till grund för analysen. 

Slutligen presenteras en teoretisk syntes över våra tankar och funderingar kring tidigare 

forskning. 
 

 

2.1 Definition av företagsförvärv 

De svenska termerna ”förvärv” och ”fusion” har influerats av den engelska benämningen M&A, 

”mergers and acquisitions”. Både den svenska och den internationella beteckningen av ”förvärv” 

definieras som att två tidigare självständiga företag fusioneras eller att någon, som redan 

kontrollerar minst ett företag, genom förvärv av aktier, andelar eller tillgångar får kontroll, direkt 

eller indirekt, över ett eller flera ytterligare företag eller delar av företag.
 13

 Detta förtydliggör att 

det finns olika sätt att genomföra ett förvärv. 

 

2.1.1 De olika formerna av ett förvärv 

Ett företagsförvärv kan karaktäriseras enligt fyra olika former. 
14

 

Ett förvärv eller en sammanslagning definieras som uppköp (merger) vilket innebär att 

målföretaget upphör att existera som ett separat företag och köpföretag behåller sin identitet och 

sitt namn.  Köpföretaget får tillgång till målföretagets tillgångar men även alla skyldigheter. 

En liknande form definieras som fusion (consolidation) men skillnaderna upphör då en fusion 

innebär att ett helt nytt företag skapas. Detta betyder således att köp- och målföretaget upphör att 

existera med syfte att skapa ett helt nytt företag. Exempel, företag A fusioneras med företag B, 

utfallet av detta förvärv innebär ett skapande av ett nytt företag, företag AB.
15

 

                                                 
13

 Orrbeck (2006), s. 13 
14

 Hillier, Ross, Westerfield, Jordan & Jaffe (2010), s. 784 (De olika formerna har primärt hämtats från denna källa) 
15

 Maria Smolander, föreläsning HT 2011 
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Ett annat tillvägagångssätt kan vara att förvärva målföretagets aktier (acqusitions of shares) i 

utbyte av kontanter eller aktier som tillhör köpföretaget. Denna process utförs vanligtvis genom 

ett erbjudande från ledningen i köpföretaget till ledningen i målföretaget. Denna process 

definieras som ett ”vänligt förvärv”.  I vissa fall kan erbjudandet riktas direkt till målföretagets 

aktieägare (tender offer) vilket innebär att ledningen i målföretaget undviks att bli informerade. 

Denna process definieras som ett ”fientligt förvärv”. 

Den sista formen av ett förvärv innebär att köpföretaget köper målföretagets alla tillgångar 

(acquiring of assets). Processen av denna typ kräver en formell röstning av målföretagets 

aktieägare. 

Då vår studie uteslutit fusioner så kommer vår benämning av förvärv endast innefatta uppköp. 

 

 2.1.2 Olika former av köpmotiv 

Syftet bakom ett förvärv kan variera distinkt varför det har klassificerats olika former av motiv.
16

 

 Horisontellt förvärv: Denna form innebär att köp- och målföretaget verkar i samma 

marknad.
17

 Motivet bakom transaktionen är erhålla skalfördelar i överlappande 

verksamhet och även att vinna marknadsandelar genom att undanröja en konkurrent.
18

 

 Vertikalt förvärv: Den vertikala formen kan innebära att köp- och målföretaget verkar i 

olika marknader men har liknande produktionsled.
19

 Detta kan betyda att en kund 

(företag A) förvärvar en leverantör (företag B) med motivet att kostnadsbespara.
20

 

 Konglomerat: Ett förvärv som ett konglomerat innebär att köp- och målföretaget inte alls 

är relaterade med varandra.
21

 Om ett företag är i riskzonen av en konkurs kan det vara ett 

tillräckligt motiv för en potentiell förvärvare. Syftet är att bygga upp det undervärderade 

företaget i form av införsel av kompetens, kapital eller kontakter med avsikt att sedan 

avyttra företaget.
22

 

                                                 
16

 Orrbeck (2006), s. 20 
17

 Hillier, Ross, Westerfield, Jordan & Jaffe (2010), s. 786 
18

 Knabe (1989), s. 12 
19

 Maria Smolander, föreläsning HT 2011 
20

 Sevenius (2003), s. 20 
21

 Hillier, Ross, Westerfield, Jordan & Jaffe (2010), s. 786 
22

 Knabe (1989), s. 12 
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2.2 Synergieffekten 

Synergier är förklaringen till varför ett förvärv faktiskt genomförs. Ett förvärv är i syfte till att 

öka värdet för aktieägare varför vinsterna/synergierna av ett förvärv har en avgörande roll. 

Synergieffekter uppnås ifall värdet efter ett förvärv är större än värdet för köp- och målföretaget 

tillsammans innan förvärvet. Detta kan förklaras enligt ekvation nedan:
23

  

Synergieffekten = VAB – (VA + VB) 

Synergier kan realiseras av olika faktorer, vilket förklaras nedan, men det som i huvudsyfte 

definierar synergier är det ökade kassaflöde, efter ett förvärv (VAB), överträffar nuvärdet av köp- 

och målföretagens marknadsvärde (VA + VB) innan förvärvet.
24

 

 

2.2.1 Olika typer av synergier 

Synergier kan uppnås av olika källor eller faktorer. Inkomstökning (revenue enhancement), 

kostnadsminskning (cost reduction), skattefördelar (tax gains) och minskade kapitalkostnader 

(reduced capital requirements) är de fyra huvuddelar för potentiell realisation av synergier.
25

 

Inkomstökning kan innebära olika saker då realiserandet är beroende på köpföretagets behov. 

Köp- och målföretaget kan generera en ökad försäljningsvolym genom att de båda företagen 

utnyttjar försäljningen av varandras produkter vilket således ökar kundflödet (cross-selling). 

Priset kan även öka genom ökat kundvärde när företagens produkter säljs gemensamt (bunding). 

Kunskapen mellan företagen ökar efter förvärvet vilket ger en ökad kompetensförmåga. 

Förhandlingsstyrkan gentemot kunder ökar markant efter ett förvärv då förmågan ökar att 

upprätta bättre villkor för kunderna.
26

   

Kostnadsminskning kan innebära skalfördelar i form av sänkta styckkostnader för en viss produkt 

genom ökad produktionsvolym per tidsenhet (economies of scale). Man kan även sänka 

                                                 
23

 Hillier, Ross, Westerfield, Jordan & Jaffe (2010), s. 787 
24

 Jensen, M & Ruback, S (1983) ” The market for corporate control”   
25

 Hillier, Ross, Westerfield, Jordan & Jaffe (2010), s. 788 - 791 
26

 Schriber (2009), s 40 - 41 
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styckkostnaden när resurser används gemensamt i tillverkningen (economies of scope). 

Erfarenheter som överförs mellan de båda företagens personal kan ge en ökad produktivitet. Den 

sista potentiella kostnadsminskningen kan innebära ökad förhandlingsstyrka gentemot 

leverantörer där förmågan att genomdriva bättre villkor, gentemot leverantörer, ökar.
27

 

Skattefördelar eller skattesänkning kan komma från:
28

 

 Skattemässiga förluster: i rätta förhållanden kan ett förvärv leda till skattefördelar då det 

ena företag är lönsamt och det andra företaget är icke lönsamt. Detta är möjligt då det 

icke lönsamma företaget kompenserar inkomsten i det lönsamma företaget.  

 Högre skuldsättning: en ökad skuldsättning av ett förvärv ger en större skattesköld. 

 Överskottsmedel: ifall köpföretaget har ett fritt kassaflöde (pengar som finns tillgängligt 

efter betalning av skatt och diverse kostnader) så är det bättre att genomgå ett förvärv än 

att betala utdelningar till aktieägarna. Utdelningar måste beskattas medan ett förvärv är 

en investering varför ett förvärv är mer skattefördelaktigt för aktieägarna. 

Minskade kapitalkostnader kan relateras till inkomstökningen (economies of scale) där 

driftkostnader minskar. I detta fall innebär det således att även kapitalkostnader kan minska. Ifall 

ett förvärv medför att båda företagen visar en dubblett av anläggningar, t.ex. huvudkontor, så kan 

en anläggning säljas. En annan synergi kan innebära att lager-förhållandet till försäljningen och 

kontant-förhållandet till försäljningen minskar då företagets storlek ökar.
29

   

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Schriber (2009), s 40 
28

 Hillier, Ross, Westerfield, Jordan & Jaffe (2010), s. 789 - 790 
29

 Hillier, Ross, Westerfield, Jordan & Jaffe (2010), s. 791 
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2.3 Transaktionsprocessen 

Transaktionsprocessen sammanfattar ett företagsförvärvs relationer, processer och verktyg.  

Processen beskrivs vanligtvis som ett flödesschema med olika faser och moment i linjär och 

kronologisk ordning. En illustration över transaktionsprocessen ser ut som figuren nedan:
30

 

 

        STRATEGIFASEN   TRANSAKTIONSFASEN  INTEGRATIONSFASEN 

 

 

 

             
                               

Tid 
Figur 2.1 Transaktionsprocessen. Källa: Sevenius, R. ”Företagsförvärv: En introdukton”  

 

Som figur 2.1 illustrerar kan transaktionsprocessen på ett övergripande sätt beskrivas i tre faser: 

Strategifasen, Transaktionsfasen och Integrationsfasen. Faserna kompletterar varandra med de 

övergripande syftena för det olika stegen i företagsförvärvet.  

Strategifasen utgör köparens analyser av potentiella förvärvskandidater vilket tillsammans med 

köpföretaget uppvisar en synergipotential (synergipotential visar möjliga ökningar av 

kassaflöden).
31

 Den inledande fasen startar med den idé som köpföretaget har gentemot förvärvet 

och slutar med ett temporärt ”avtal”, mellan köp- och målföretaget, som speglar en förståelse 

över att försöka genomföra transaktionen.
32

 Strategifasen inriktar sig således åt motiven till att 

köpa ett företag. 

                                                 
30

 Sevenius (2003), s. 13 
31

 Schriber (2009), s. 15 
32

 Sevenius (2003), s. 14 
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Transaktionsfasen innebär en granskning av målföretagets verksamhet.
33

 Detta betyder att en 

informationsöverföring sker från målföretaget till köpföretaget. Detta ger köparen en fördjupad 

kännedom om målföretaget stämmer överens med de uppställda förväntningar som formulerats 

under strategifasen. När företagen nått en ömsesidig förståelse och en harmonisering gentemot 

varandra så avslutas fasen genom att parterna slutförhandlar och bekräftar sin 

överenskommelse.
34

 Transaktionsfasens syfte går ut på av den orsaken att formellt realisera 

köpet. 

Integrationsfasen är en fas där köpföretaget organisatoriskt integreras med målföretaget.  

Integrationsfasen är den fas i processen som kan formuleras som ett öppet slut vilket eftersom 

integrationen mellan köp- och målföretaget kan fortskrida under många år utan att en bestämd 

slutpunkt fastställs.
35

 Denna fas är därför oerhört viktig då dess aktiviteter är nyckeln till det 

förväntade värdet av transaktioner som ska realiseras.
36

 

Synergieffekten eller synergipotentialen realiseras således i integrationsfasen vilket gör den sista 

fasen till det allra viktigaste skedet för att lyckas nå det värdeskapande eller de kassaflöden man 

förväntar sig.
37

 

 

2.4 Den effektiva marknaden 

Den effektiva marknaden innebär att den offentliga information som publiceras för ett visst 

företag, som alla kan ta del av, ska vara till grund för kursutvecklingen. Detta innebär således att 

ingen ska ha tillgång till information som för marknaden är okänt varför inga enskilda 

investerare ska kunna påverka kursen och tillskaffa sig en större avkastning. Följaktligen innebär 

detta att alla aktörer skall samtidigt skapa sin egen uppfattning av den information som 

publiceras vilket i sin tur speglar förändringen i en viss kurs. Dock råder det insiderhandel vilket 

rubbar den effektiva marknaden.
38

 Insiderhandel är svårt att förutse samt påverkar den effektiva 

                                                 
33

 Shriber (2009), s. 16 
34

 Sevenius (2003), s. 14 
35

 Schriber (2009), s. 16 
36

 Sevenius (2003), s. 15 
37

 Schriber (2009), s. 16 
38

 Arnold (2002), s. 604 
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marknaden väldigt negativt, detta integreras med vårt ämne vilket tydliggörs i stycke 2.5.1.1 och 

2.6 samt 3.5.  

 

2.5 Tidigare forskning  

Syftet med studien är att undersöka om företag som genomgår ett förvärvande ger en positiv 

kontra en negativ onormal kortsiktig avkastning gentemot dess aktieägare, varför vi har valt att 

beakta ett antal tidigare studier inom ämnet. Då vi undersöker den korta avkastningen är tidigare 

forskning av den långa avkastningen mindre intressant, men vi har ändå valt att undersöka ett 

fåtal studier av den långa avkastningen för att finna en förståelse över ifall det råder någon större 

skillnad med den korta avkastningen.  

 

2.5.1 Den kortsiktiga avkastningen 

Målbolag 

Tidigare studier om den kortsiktiga avkastningen efter ett förvärv har visat en väldigt positiv 

onormal avkastning gentemot målföretagets aktieägare. Detta kan stärkas med Ruback och 

Jensens studie som bestod av 13 event studier med inriktning mot olika faktorer som kan påverka 

den onormala avkastningen. Studierna, som avser den korta avkastningen men under olika 

omständigheter, visar en genomsnittlig ökning av den onormala avkastningen. Två dagar efter en 

sammanslagning (two day announcement effect) visar en positiv onormal avkastning på 7.7 %, 

en månad efter en sammanslagning (one-month announcement effect) visar en positiv onormal 

avkastning på 15.9 % och fientliga uppköp (tender offers) visar en positiv onormal avkastning på 

29.1 % där tidsintervallet sträcker sig mellan år 1958 – 1981
39

 (denna avkastning visar ett 

genomsnitt av olika tidsintervall, dock max en månad efter en sammanslagning, varför vi väljer 

denna avkastning som jämförelsetal med andra studier). 

En annan studie som är gjord av Andrade, Mitchell och Stafford visar liknande siffror gentemot 

Ruback och Jensens forskning. Studien visar att den genomsnittliga onormala avkastningen 

indikerar en positiv effekt, gentemot målföretagets aktieägare, på 23.8 % där tidsintervallet 

                                                 
39

 Jensen, M & Ruback, S (1983) ”The market for corporate control” s.  8 - 22 
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sträcker sig mellan år 1973 – 1998.
40

 Figur 2.2 visar en sammanfattning över de olika studiernas 

resultat: 

Den onormala avkastningen för målbolag på kortsikt 

Forskare/Tidsintervall   1958 - 1981 1973 - 1998 

Andrade, Mitchell och Stafford   23.80 % 

Jensen och Ruback     29.10 %   
 

Figur 2.2 Sammanställning över den onormala avkastningen för målbolag på kortsikt. 

 

Köpbolag 

Det visar sig dock råda en stor skillnad mellan köp- och målföretaget enligt dessa studier. Enligt 

Ruback och Jensens studie visar den onormala avkastningen, gentemot köpföretagets aktieägare, 

två dagar efter en sammanslagning (two day announcement effect) en negativ effekt på -0.05 %, 

en månad efter en sammanslagning (one-month announcement effect) visar en positiv effekt på 

endast 1.37 % och fientliga uppköp (tender offers) visar en positiv effekt på 3.81 % där 

tidsintervallet sträcker sig mellan år 1958 – 1981
41

 (denna avkastning visar ett genomsnitt av 

olika tidsintervall, dock max en månad efter en sammanslagning, varför vi väljer denna 

avkastning som jämförelsetal med andra studier).  

 

Andrade, Mitchell och Staffords studie visar en annorlunda trend där den onormala 

avkastningen, gentemot köpföretagets aktieägare, visar en negativ effekt på -3.8 % där 

tidsintervallet är mellan år 1973 – 1998, dock ej signifikant säkerställt.
42

  

Holmen undersökte som tidigare nämnt den svenska marknaden och studien kunde inte heller 

signifikant säkerställas.
43

  

 

 

 

 

                                                 
40

 Andrade, G & Mitchell, M & Stafford, E (2001) ”New evidence and perspectives on mergers” s. 110 
41

 Jensen, M & Ruback, S (1983) ”The market for corporate control” s.  8 - 22 
42

 Andrade, G & Mitchell, M & Stafford, E (2001) ”New evidence and perspectives on mergers” s. 110 
43

 Holmen, M. (1998) ”Essays on corporate acquisitions and stock market introductions” 
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Figur 2.3 nedan visar en sammanfattning över de olika studiernas resultat. 
 

Den onormala avkastningen för köpbolag på kortsikt       

Forskare/Tidsintervall 1958-1981 1973-1998 1980-1995 

Andrade, Mitchell och Stafford                              -3.8%   

Jensen och Ruback 3.81 %     

Holmen     0.54 % 
 

Figur 2.3 Sammanställning över den onormala avkastningen för köpbolag på kortsikt. 

 

2.5.1.1 Kritik mot ett kortsiktigt perspektiv 

Problemet med den korta avkastningen är att kursen inte alltid stämmer överens med marknaden. 

Ifall ett företag verkar i en effektiv marknad med hänseende gentemot offentlig information så 

anpassar sig kursen väldigt snabbt efter ett företagsförvärvs formella information av ett 

uppköp.
44

 Men en marknad är inte alltid effektiv då det, som tidigare nämnt, råder insiderhandel 

vilket speglar en långdragen anpassning av marknaden i förhållande till kursen.
45

 Med detta sagt 

kan offentlig information av ett förvärv utvecklas chockartat direkt efter offentliggörandet vilket 

speglar felaktig reaktion. Många forskare som inriktat sig mot långsiktiga studier där mätningen 

avser den negativa onormala avkastningen tvivlar på den korta avkastningen, dock råder det 

ingen konkret sanning över dessa antaganden.
46

 

 

2.5.2 Den långsiktiga avkastningen 

Loughran och Vijh genomförde en studie om den onormala avkastningen där undersökningen 

omfattades av 947 företag som genomgått ett förvärv på den amerikanska marknaden där de 

avgränsat sig till New York Stock Exchange (NYSE), American Stock Exchange (AMEX) och 

Nasdaq mellan år 1970-1989. Studien inriktar sig främst mot kursutvecklingen av ett förvärv i 

helhet (postacquisition returns) men även ifall vissa faktorer kan ha en påverkan. Syftet med 

studien är att beräkna den onormala avkastningen för ett köpföretag där således resultatet jämförs 

                                                 
44

 Andrade, G & Mitchell, M & Stafford, E (2001) ”New evidence and perspectives on mergers” s. 109 
45

 Curt Scheutz, föreläsning HT 2011. 
46

 Andrade, G & Mitchell, M & Stafford, E (2001) ”New evidence and perspectives on mergers” s. 113 
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med matchande företag (index) under en femårsperiod. Deras studie visar att den långsiktiga 

avkastningen i helhet visar en negativ onormal avkastning.
47

 

Andrade, Mitchell och Stafford studerade även, förutom den kortsiktiga avkastningen, den långa 

avkastningen i deras studie. Studien innefattade 2068 företag mellan år 1961 – 1993 därav alla 

företag verkade i den amerikanska marknaden. Forskningen syftade till att mäta den onormala 

avkastningen under en treårsperiod med start från tillkännagivandedagen. Det bör dock 

poängteras att författarna anser att deras metodval var av en väldigt utmanande statistisk karaktär 

vilket kan ha påverkat resultatet. Deras beräkning visade liknande resultat gentemot Loughran 

och Vijhs studie där den onormala avkastningen visade en negativ trend.
48

  

En sammanställning av de båda studiernas resultat demonstreras i figur 2.4 nedan: 

 

Den onormala avkastningen för köpbolag på långsikt 

Forskare/Tidsintervall   1961 - 1993 1970 - 1989 

Lougrhan och Vijh       -6.50 % 

Andrade, Mitchell och Stafford -5.00 %   
    
Figur 2.4 Sammanställning över den onormala avkastningen för köpbolag på långsikt 

 

2.6 Teoretisk syntes  

Tidigare forskning är tyngdpunkten för den teoretiska referensramen i vår forskning. Definitioner 

och förklaringar av begrepp som presenteras i början på kapitel 2 är till för att ge läsaren en 

grundlig förståelse över företagsförvärv.  

Syftet med studien är att undersöka om ett offentliggörande genererar onormal avkastning för 

köpbolagens aktieägare och problemformuleringen riktar sig mot aktieägarnas lönsamhet. 

Tidigare studier visar att målföretag tjänar oerhört mycket mer än köpföretag i ett kortsiktigt 

perspektiv vilket är intressant att ha i åtanke för vårt resultat. Då tidigare forskning främst avser 

den amerikanska marknaden samt 1900-talet som tidsperiod anser vi att vår studie möjligtvis kan 

visa ett annorlunda resultat då, som tidigare nämnt, vår studie avgränsar sig till 

Stockholmsbörsen samt mellan år 2000-2010.  Vi ställer oss därför följande funderingar; Skiljer 

                                                 
47

 Loughran, T. & Vijh, A. (1997) ”Do long-term shareholders benefit from corporate” 
48

 Andrade, G & Mitchell, M & Stafford, E (2001) ”New evidence and perspectives on mergers” s. 112 - 114 
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det sig mellan den amerikanska och den svenska marknaden i fråga om ett köpbolags framgång? 

Har köpbolag lyckats effektivisera sina förvärvsstrategier i jämförelse med 1900-talet?  

Den effektiva marknaden kan vara svår att förutse varför vi bortser från att studera hela 

marknadens effektivitet. Dock lämnar vi inte ämnet helt och hållet då vi har det i åtanke när vi 

analyserar resultatet av studien. Vi har även valt att undersöka kursutvecklingen några dagar 

innan ett offentliggörande för att skapa en uppfattning om det har skett något ovanligt. Detta 

tydliggörs även när vi undersöker vissa faktorer. Sker det större kursutvecklingar innan 

offentliggörandet beroende på företagets storlek eller vilken bransch företaget verkar inom? 

De forskningar som presenteras i studien skall verka som stöd samt ge oss en grundförståelse 

över hur vi ska uttrycka våra hypotesformuleringar som ska göras i eventstudien vilket 

presenteras mer djupgående i kapitel 3. 
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KKaappiitteell  33  ||  MMeettoodd  
 

Kapitlet presenterar motivet bakom vårt metodval samt angreppsansats. Sedan presenteras 

tillskaffningen av data och källkritik. Metoden för studien presenteras sedan grundligt samt 

vår kritik gentemot metoden. Slutligen beskriver vi studiens reliabilitet och validitet. 
 

 

3.1 Val av metod 

Val av metod kan ibland vara ett dilemma då metodvalet är en avgörande faktor för resultatet. Vi 

bestämde därför att studera de kända metoder som är aktuella idag, kvalitativ- samt kvantitativ 

metod, för att skapa en förståelse över de olika tillvägagångssätten. Efter granskning över 

metoder fick vi det förstått att en kvantitativ metod passar bäst överens med vår studie. Vi bör 

dock poängtera att ingen metod är bättre än den andra utom de olika metoderna är endast olika, 

men likställda, sätt att skapa förståelse eller etablera kunskap.
49

  

 

Motivet bakom valet av metod är att studien kräver ett stort antal händelser för att kunna 

fastställa våra förutbestämda hypoteser och se ifall dessa är signifikanta. Detta ger studien en 

generell karaktär vilket skulle bli för omfattande och tidskrävande ifall varje händelse skulle 

behandlas djupgående.  

 

 

Att mäta effekter av en ekonomisk händelse kan verka svårt på ytan varför vår kvantitativa studie 

ska bestå av en statistisk metod som även kallas för eventstudie. Denna metod underlättar 

tillvägagångssättet av mätningen av ekonomiska händelser, främst av den onormala 

avkastningen.
50

 Eventstudie metoden förklarar mer djupgående längre fram i kapitlet. 

 

 

 

                                                 
49

 Johannessen & Tufte (2002), s. 67 
50

 MacKinlay A. (1997) ”Event studies in economics and finance” 
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3.2.1 Val av angreppsansats 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är syftet att lyckas integrera empiri och teori. Det finns två 

kända ansatser som kan tillämpas i en studie för att lyckas med detta, deduktiv samt induktiv. Då 

vår studie använder sig av en eventstudie samt av etablerade teorier kring onormal avkastning så 

karaktäriseras studien som deduktiv. Studien syftar således till att tillämpa befintliga teorier som 

hjälpmedel för att undersöka insamlad data.
 51

  

 

3.3 Data 

Data kan beskrivas på det sätt att verkligheten observeras och sedan konstateras. Den 

observerade verkligheten har då blivit data. Då data kan innebära i princip allt så skiljer man på 

”hård” kontra ”mjuk” data.
52

 

 

3.3.1 Hård Data 

Hård data innebär lätt registrerbara och mätbara perspektiv av verkligheten vilket betyder att data 

kan kvantifieras med hjälp av siffror.
53

 Hård data fullgörs i studien av material (aktiekurser, 

index, pressmeddelanden, årsredovisningar, prospekt) som hämtats från databaserna Zephyr och 

Affärsdata samt Stockholmsbörsen och även tidskriften Affärsvärlden. 

3.3.2 Mjuk Data 

Mjuk data innefattar studier eller teorier om verkligheten och karaktäriseras som en enorm 

detaljrikedom men svår att kvantifiera.
54

 Studiens mjuka data innefattar tidigare forskning i det 

valda undersökningsområdet som hämtats från databaserna EconLit och EconPapers samt 

Google Scholar som sökmotor i vissa undantag. Eventstudie metoden skall utgöras enligt 

MacKinlays studie ”Event studies in Economics and Finance” som är hämtad från tidsskriften 

Journal of Economic litterature.  Samtliga beskrivningar över teorier om företagsförvärv som 

presenteras i kapitel 2 är hämtade från relevant litteratur samt tidigare forskning. 
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3.4 Källkritik 

Vi har försökt begränsa oss till enbart pålitliga källor men självklart har källor även en baksida. 

De hårda data vi samlat in är i hög grad giltigt då vi anser att Stockholmsbörsen, Affärsvärlden 

samt accepterade databaser ger pålitlig information. Dock kan det råda felbedömningar i 

årsredovisningar då en revisor inte alltid kan bedöma ett företags exakta tillstånd. Som tidigare 

nämnt kan även den effektiva marknaden påverka de data vi samlar in. Insiderhandel kan 

påverka kursutvecklingen vilket speglar en missvisande bild av ett kortsiktigt perspektiv (under 

ett längre perspektiv hinner marknaden justera felbedömningar av kursen).
55

  

Mjuk data är en viktig aspekt att beakta. Tidigare forskning är väldigt informativt men kan brista 

i form av att resultat kan styras av egna värderingar. Vi har därför begränsat mjuk data till att 

enbart fokusera på information som delas av fler författare och/eller forskare. Detta visar ett 

godkännande av någon annan kunnig i ämnet vilket ökar validiteten. 

 

3.5 Eventstudie metoden 

Studien ska utföras med hjälp av en eventstudie där riktlinjen för strukturen har hämtats från en 

artikel som är skriven av A. Craig MacKinlay.
56

 (Viss information är hämtad från andra källor, 

dessa har refererats tydligt för att undvika missförstånd). 

Det som bekräftade vårt val av ämne var tidigare forskares metodval. Majoriteten av de som har 

forskat inom vårt val av ämne har tillämpat eventstudie metoden vilket ökar trovärdigheten 

gentemot vår studie.   

 

 

 

 

                                                 
55

 Curt Scheutz, föreläsning HT 2011 
56

 MacKinlay A. (1997) ”Event studies in economics and finance” 
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3.6 Eventstudiens struktur 

Strukturen för vår studie ska utföras enligt en process av stegvis bestämda kriterier. Detta för att 

tydliggöra för läsaren hur metoden har genomförts.  

Stegen lyder som följande: 

 Händelsedefinition och estimeringsfönster 

 Urval 

 Normal och onormal avkastning 

 Hypotestest 

 

3.6.1 Händelsedefinition och estimeringsfönster 

Det allra första steget i studien är att identifiera tidsperioden för de valda företagen. Detta 

innebär att aktiekursen (stängningskursen) undersöks under alla dagar inom ramen av den valda 

tidsperioden. Händelsen i vår studie innefattar själva offentliggörandet av ett förvärv, där 

tidsperioden sträcker sig i tio dagar. För att uppskatta eventuella ovanligheter (insiderhandel) 

innan offentliggörandet utgör tidsperioden fyra dagar innan offentliggörandet. Detta innebär att 

händelsefönstret omfattar fyra dagar innan offentliggörandet, dagen då offentliggörandet 

publicerats samt fem dagar efter offentliggörandet. 

 

Estimeringsfönstret är perioden innan själva händelsefönstret vilket innefattar uppskattningen av 

den normala avkastningen. Vi har valt ett estimeringsfönster på 72 dagar vilket motsvarar 

dagarna -76 till -5 i tidsskalan. Tidsperioden för både händelse- och estimeringsfönstret 

illustreras i figur 3.1. 

       

   Estimeringsfönstret            Händelsefönstret 

                 Tid i dagar 

  -76                      -5      -4       -3       -2       -1      0      1       2      3      4       5 

            ττ11                                         ττ22 

               Offentliggörandet 

Figur 3.1 Tidsperioden för eventstudien. 
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3.6.2 Urval 

Vårt urval av företag uppfyller vissa kriterier som i början var förbestämt. Vi listade våra 

kriterier för att undvika onödiga bortfall då bland annat. brist på information kan råda. Urvalets 

kriterier förklaras nedan: 

 

 Urvalsperioden innefattar bud gjorda mellan år 2000-2010. Den valda tidsperioden ger ett 

utrymme för ett oberoende av konjunkturrörelser. 

 Köpbolaget ska vara listad i Stockholmsbörsen vid offentliggörandet samt under studiens 

genomförande. Detta krav grundar sig på att vi ska lyckas hitta historiska kurser för ett 

företag. 

 Endast förvärv ingår i studien. Fusioner/konsolideringar utesluts därför från vår studie. 

 Budet kan innefatta alla slag former av förvärv, dock exkluderas bud som endast avser 

tillägg av aktier. 

 

De valda företagen är verksamma i olika branscher varför vårt delsyfte ska tillfredställas. Då det 

råder olika branscher har vi tagit hänsyn till de sektorindex som alla företagen ingår i. 

Sektorindex, också kallad jämförelseindex, ingår i beräkning av den normala avkastningen. Vi 

avstod från att använda ett generellt index då det inte skulle spegla den exakta förväntningen i 

avkastning för ett företag.  

Företagen skiljer sig även i storlek (Large Cap, Mid Cap samt Smal Cap) varför vårt delsyfte ska 

tillfredställas. 

 

De företag som ingår i studien presenteras på nästa sida. 
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Figur 3.2 Tabell över de 35 företag som ingår i studien. 

 

 

Antal Målföretag Köpföretag Buddatum Jämförelseindex Storlek 

1 Modul 1 Softronic AB 27.09.2010 IT Small Cap 

2 Biolin Scientific Ratos AB 29.11.2010 Finans Large Cap 

3 BBNed Tele2 AB 16.07.2010 Telekom Large Cap 

4 Thenberg Fonder AB Traction AB 04.12.2009 Finans Small Cap 

5 Spear Solutions AB ReadSoft AB 24.09.2009 IT Small Cap 

6 TEO LT TeliaSonera AB 24.08.2009 Telekom Large Cap 

7 GLVAB B&B Tools AB 29.10.2008 Industri Mid Cap 

8 ALARA Engineering AB Studsvik AB 13.10.2008 Industri Small Cap 

9 Danatec AB Rejlerkoncernen AB  26.08.2008 Industri Small Cap 

10 ZealCore Embedded Solutions AB Enea AB 24.06.2008 IT Small Cap 

11 Lindorff Group AB Investor AB 11.06.2008 Finans Large Cap 

12 ELMEGA OY Novotek AB 21.01.2008 IT Small Cap 

13  AcadeMedia AB  Bure Equity AB 22.10.2007 Finans Mid Cap 

14 Medimmune Astra Zeneca AB 19.06.2007 Hälsovård Large Cap 

15 InkClub Hakon Invest AB  19.06.2007 Dagligvaror Large Cap 

16 Spits ASA A-Com AB 21.03.2007 Sällanköpsvaror Small Cap 

17 JC AB RNB Retail and Brands AB 09.05.2006 Sällanköpsvaror Small Cap 

18 Kjell & Company  Hakon Invest AB  24.05.2006 Dagligvaror Large Cap 

19 Fargo Electronics Inc  ASSA ABLOY AB 23.05.2006 Industri Large Cap 

20 Resco AB AcandoFrontec AB 09.01.2006 IT Small Cap 

21 Nurel Therapeutics Inc Diamyd Medical AB 22.11.2005 Hälsovård Mid Cap 

22 Puwimex Oy Indutrade AB 17.11.2005 Industri Mid Cap 

23 Loqware Precise Biometrics AB 08.08.2005 IT Small Cap 

24 Impac Medical Systems Elekta AB 18.01.2005 Hälsovård Large Cap 

25 Ainax AB Scania AB 19.11.2004 Material Large Cap 

26 Song Networks Tele2 AB 29.09.2004 Telekom Large Cap 

27 RKS AB Sigma AB 06.05.2004 IT Small Cap 

28 Dimension AB ProAct IT Group AB 24.11.2003 IT Small Cap 

29 Tornet Fastighets AB Ratos AB 20.10.2003 Finans Large Cap 

30 MediTeam Meda AB 28.12.2001 Hälsovård Large Cap 

31 Scandinavia Online AB Eniro AB 20.11.2001 Sällanköpsvaror Mid Cap 

32 Ångpanneföreningen Sweco AB 24.09.2001 Industri Mid Cap 

33 Celsius Consultants Saab AB 16.11.2000 Industri Large Cap 

34 Bulten AB Finnveden AB 21.09.2000 Sällanköpsvaror Small Cap 

35 Diligentia Castellum AB 18.01.2000 Finans Large Cap 
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Det förekom dock ett antal bortfall då vissa företag saknade tillräcklig finansiell information, 

företag som utesluts från studien visas nedan: 

 

5.  ReadSoft AB 

19. ASSA ABLOY AB 

20. AcandoFrontec AB 

25.  Scania AB 

34.  Finnveden AB 

 

 

Vi har tagit hänsyn till att försöka fördela företagen så bra som möjlig för att få jämna antal 

bland alla faktorer, de faktorer som inte uppfyller minst 5 till antalet bortses. Fördelning 

presenteras nedan: 

 

 

 

 

Insamlad data gällande offentliga bud och index är hämtade från databaserna Zephyr och 

Affärsdata samt Stockholmsbörsen hemsida
57

 och även tidskriften Affärsvärlden.  

 

3.6.3 Normal och onormal avkastning 

För att mäta kursutvecklingen under händelsefönstret så måste den onormala avkastningen 

(abnormal return) beräknas. Den onormala avkastningen speglar avvikelsen efter själva 

händelsen minus den normala avkastningen (förväntade avkastningen). En klar definition av den 

normala avkastningen är den avkastning som hade skett ifall händelsen (offentliggörandet) inte 

inträffat. 

 

Den normala avkastningen kan mätas enligt ett antal olika metoden varvid uppdelningen utgörs i 

två kategorier: statistiska och ekonomiska metoder. Det som skiljer kategorierna från varandra är 

                                                 
57

 http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx 

Storlek 
  Large Cap Mid Cap Small Cap 

12 st. 7 st. 11 st. 

Bransch 
  Finans IT Industri 

6 st. 6 st. 5 st. 
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att de statistiska metoderna är oberoende av ekonomiska metoder medan de ekonomiska 

metoderna är beroende av statistiska antaganden för att komplettera och fullända resultatet.
58

 

 

3.6.3.1 Val av metod för den normala avkastningen 

Det finns två kända metoder i den ekonomiska kategorin: CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

och APT (Arbitrage Pricing Model). CAPM har kritiserats väldigt mycket och ska ses med 

försiktighet då modellen exempelvis är oerhört känslig beroende på vilken marknad som 

undersöks. CAPM är därför inte speciellt aktuell idag medan APT (som är en utveckling av 

CAPM) är den mer angelägna ekonomiska metoden idag.
59

 

Den statistiska kategorin utgörs av många metoder men vi väljer att presentera de mest aktuella: 

Medelvärdemodellen (Constant-Mean-Return Model) och Marknadsmodellen (Market model).  

Medelvärdemodellen anses vara den mest simpla modell men har även förmågan att ge liknande 

resultat som de mer sofistikerade modellerna. Den normala avkastningen utgörs som den 

genomsnittliga avkastningen av alla händelser. Marknadsmodellen relaterar avkastningen av en 

given aktie med avkastningen i marknadsportföljen.
60

 

Efter att ha granskat de olika metoderna bestämde vi oss att tillämpa marknadsmodellen i vår 

studie. Marknadsmodellen är som sagt en statistisk metod vilket utgör ett oberoende av 

ekonomiska modeller. Detta ger oss en klar fördel i förhållande till tidsramen, men det som bäst 

motiverar vårt val av metod är att marknadsmodellen är en klar förbättring av 

medelvärdesmodellen. I jämförelse med medelvärdemodellen så tar marknadsmodellen hänsyn 

till att reducera den del av avkastningen som är relaterad till variationen i marknadens 

avkastningskrav, detta gör att variansen i den onormala avkastningen reduceras.
61

  

 

 

 

                                                 
58

 Campbell J., Lo A., MacKinlay A. (1996) “The econometrics of financial markets” s. 153-154 
59

 Campbell J., Lo A., MacKinlay A. (1996) “The econometrics of financial markets” s. 157 
60

 MacKinlay A. (1997) ”Event studies in economics and finance” s. 18 
61

 Campbell J., Lo A., MacKinlay A. (1996) “The econometrics of financial markets” s. 154 
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3.6.3.2 Beräkning av normal- och onormal avkastning 

Den normala avkastningen mäts under estimeringsfönstret då en uppskattning krävs för att finna 

den förväntade avkastningen innan händelsen äger rum. Vårt val av metod, marknadsmodellen, 

för den normala avkastningen definieras som följande: 

  

EE((RRiitt))  ==  ααii  ++  ββiiRRmmtt      

 

där E (Rit) är den normala avkastningen, 

αi  är alfavärdet för aktie i,  

βi är betavärdet för aktie i,  

Rmt är marknadsavkastningen. 
 

 

Vår studie uppskattar alfavärdet till 0 och betavärdet till 1 för alla utvalda händelser. 

Marknadsavkastningen beräknas genom en procentuellförändring för varje dag under 

estimeringsfönstret. Förändringen som beräknas är förändringen i det sektorindex som det 

undersökande företaget befinner sig i. Vi använder oss utav stängningskursens index. 

Marknadsavkastningen definieras som följande: 

RRmmtt  ==  ((IInnddeexx  tt11  ––  IInnddeexx  tt--11))  

            IInnddeexx  tt--11  
 

där tt11  motsvarar indexvärdet en viss dag,  

och  tt--11  motsvarar indexvärdet dagen innan tt11..  
  

När den förväntade avkastningen är beräknad kan den onormala avkastningen mätas. Den 

onormala avkastningen mäts under händelsefönstret och formeln vi använt ser ut som följande: 

AARR  ==  RRii  --  EE((RRiitt))  

 

där AR är den onormala avkastningen, 

Ri är den faktiska avkastningen för aktie i, 

E(Rit) är den förväntade avkastningen. 
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Den faktiska avkastningen avser det undersökande företagets kurs under händelsefönstret. 

Beräkningen av den faktiska avkastningen utgörs av den procentuella förändringen för en given 

kurs. Kursen utgör slutkursen för dagarna i estimeringsfönstret. Beräkning definieras som 

följande: 

RRii  ==  ((PPtt  ––  PPtt--11))    

          PPtt--11  

 

där PPtt    motsvarar priset (slutkursen) för en aktie under en viss dag,  

och  PPtt--11  motsvarar priset för en aktie dagen innan PPtt..  

  
 

Nästa steg är att räkna ut den genomsnittliga onormala avkastningen (AARt) för varje dag under 

händelsefönstret. Denna beräkning syftar till att ge en förståelse huruvida händelserna avviker i 

genomsnitt (per dag) från den förväntade avkastningen. Formeln ser ut som följande: 

                                NN  

AAAARRtt  ==  11    ∑∑  AARRiitt  

                                                                                                                                NN      ττ  

 

där τ kännetecknar händelsefönstret, 

och N karakteriserar antalet händelser. 

 

 

Sedan ska en ackumulering av samtliga resultat göras. CAR (cumulativ abnormal return) innebär 

att utfallet av alla företag från beräkningen av AARt ska adderas. Formeln nedan illustrerar 

beräkningen: 

                                        ττ22  

CCAARR((ττ11,,  ττ22))  ==  ∑∑  AAAARRtt  

                                                                                                                                                ττ11  

 

där ττ11 - ττ22 motsvarar hela händelsefönstret. 

  

Slutligen ska CAAR (cumulativ average abnormal return) räknas ut. För att beräkna CAAR så 

adderar man samtliga resultat från beräkningen av CAR, utfallet divideras sedan med antalet 

företag. 
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3.6.4 Hypotestest 

Nästa steg i studien är att genomföra en statistisk hypotesprövning. Prövningen formuleras med 

en nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1). Detta innebär att prövningen antingen förkastar 

nollhypotesen eller inte. Ifall nollhypotesen inte förkastas så accepterar vi denne.
62

 

Då vi undersöker den onormala avkastningen så är avvikelsen både över och under 

nollhypotesen intressant. Vi använder oss därför av ett dubbelsidigt (tvåsidigt) test vilket innebär 

att en positiv- samt en negativ avvikelse har en inverkan på hypotesprövningen.
63

                      

Huvudsyftet i vår studie är att undersöka om ett offentliggörande ger en positiv kontra en negativ 

onormal avkastning och delsyftet är att undersöka ifall vissa utvalda faktorer, storlek på företaget 

samt branschen som företaget verkar inom, har en inverkan på utfallet på ett offentliggörande. Vi 

formulerar därför våra hypoteser som följande: 

 

Hypotes 1 

H0: Ett offentliggörande påverkar inte kursutvecklingen 

 (H0: CAAR = 0) 

 

H1: Ett offentliggörande påverkar kursutvecklingen 

 (H1: CAAR ≠ 0) 

                   

Hypotes 2 

H0: Storlek på ett företag påverkar inte kursutvecklingen 

(H0: CAAR = 0) Ett urval av företag, antingen Large, Mid eller Smal cap 

 

H1: Storlek på ett företag påverkar kursutvecklingen 

(H1: CAAR ≠ 0) Ett urval av företag, antingen Large, Mid eller Smal cap 

 

Hypotes 3 

H0: Företag inom en specifik bransch påverkar inte kursutvecklingen 

(H0: CAAR = 0) Ett urval av företag från en specifik bransch 

 

H1: Företag inom en specifik bransch påverkar kursutvecklingen 

(H1: CAAR ≠ 0) Ett urval av företag från en specifik bransch 

                                                 
62

 Körner & Wahlgren (2010), s. 122 
63

 Körner & Wahlgren (2010), s. 133 
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I en hypotesprövning föreligger det en risk som dock inte går att eliminera. Detta innebär att det 

finns en risk att man förkastar nollhypotesen när den egentligen inte ska förkastas. Risken kallas 

för prövningens signifikansnivå (α).
64

 I vår studie ligger signifikansnivån (den kritiska gränsen) 

på 5 % vilket innebär att vi förkastar nollhypotesen om den kritiska gränsen har passerats.  

Sista steget är att beräkna testestimat (t-värdet). Värdet är den avgörande faktorn för 

hypotesprövning då det beräknade t-värdet jämförs med givna värden för vår valda 

signifikansnivå, 5 %. Detta grundar sig på ifall vi ska förkasta nollhypotesen eller inte.
65

 

Standardavvikelsen (S) är ett värde som inkluderas i beräkningen av t-värdet, formeln för 

standardavvikelsen ser ut som följande: 

 

S =  
                                    

  
 

   
 

där              
        innefattar medelvärdet av            , 

och   är antalet händelser. 

 

Nu kan vi beräkna t – värdet, formeln presenteras nedan: 

 

t = 
              

    
 

där   motsvarar 0 i vår studie, 

och N är antalet dagar i eventfönstret. 
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 Körner & Wahlgren (2010), s. 133-134 
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 Körner & Wahlgren (2010), s. 133-139 
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3.7 Metodkritik 

I början av vår studie valde vi att undersöka den långsiktiga avkastningen, men vi förstod under 

studiens gång att oundvikliga händelser (positiva/negativa pressmeddelanden, 

misslyckade/lyckade förvärv efter det undersökta offentliggörandet etc.) kan ha påverkat 

kursutvecklingen under händelsefönstret. Vi valde därför att undersöka den kortsiktiga 

avkastningen istället, detta med avseende att försäkra oss ett mer tillförlitligt resultat.  Dock kan 

vi inte försäkra oss över externa händelser som kan ha inträffat under det korta händelsefönstret, 

vi ser det som oundvikligt. Eventstudie metoden brister i detta anseende då metoden inte tar 

hänsyn till externa händelser.   

Vår studie hade funnit en rikare tillförlitlighet om urvalet hade en större utsträckning. Men under 

själva undersökningen förstod vi att metoden är väldigt omfattande och tidskrävande varför vi 

anpassat urvalet efter tidsramen. 

Kritik kan även vändas mot den förväntade avkastningen där historiska värden inte kan spegla ett 

företags exakta nuvarande tillstånd då ett företag, eller sektorindex, förändras.  

Den normala avkastningen är en viktig faktor för mätningen av den onormala avkastningen och 

vi anser att vårt estimeringsfönster på 72 dagar ger en tämligen korrekt mätning. Dock anser vi 

att en längre utsträckning av estimeringsfönstret hade gett studien en högre grad reliabilitet men 

tyvärr är tidsramen till vår nackdel varför vi begränsat estimeringsfönstret. 

 

3.8 Validitet och Reliabilitet 

Metoden vi använder oss av är en erkänd och etablerad metod inom just onormal avkastning. Då 

det är nödvändigt för en studie att ha en hög validitet i form av data och metoder/metod som 

speglar exakt, riktigt och träffsäkert gentemot sanningen så anser vi att en eventstudie är ett 

utmärkt val.
66

 Trovärdigheten är avgörande för all forskning varför validiteten är en viktig faktor 

att beakta,
 67

 och då eventstudie metoden många gånger använts i tidigare forskning anser vi att 

                                                 
66

 Denscombe (2010), s. 425 
67

 Denscombe (2010), s. 378 
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validiteten tillfredställs.
68

 Det hårda data vi samlar in ska definieras så att operationaliseringen 

sker riktigt varför vi endast fokuserar på data från kända och i hög grad pålitliga källor. 

Validiteten kan dock brista i den mjuka data vi samlat in vilket förklarades i stycke 3.4. 

En ytterligare viktig aspekt i forskning är datas tillförlitlighet eller reliabilitet. Reliabiliteten 

riktar sin fokus mot undersökningens data.  Vi mäter reliabiliteten i vår studie genom att, under 

olika tillfällen (uppsatsförfattarna var för sig), undersöka och samla in relevant data för att sedan 

jämföra dessa och se hur utfallet urartar sig, detta tillvägagångssätt kallas för ”inter-rater-

reliabilitet”.
69

  

De data vi samlat in är taget från trovärdiga källor vilket vi anser ger en tillförlitlighet av data. Vi 

har även beaktat företag som har bristfällig finansiell information, dessa företag tas inte med i 

studien med hänseende över att öka reliabiliteten. Vi ser även brister i reliabiliteten vilket 

förklarades i stycke 3.7. 
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 Andrade, G & Mitchell, M & Stafford, E (2001) ”New evidence and perspectives on mergers” s. 109 
69

 Johannessen & Tufte (2002), s. 28 - 29 
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KKaappiitteell  44  ||  RReessuullttaatt  oocchh  AAnnaallyyss  
 

Kapitlet presenterar studiens empiriska resultat av eventstudien samt vår analys. Först presenteras 

resultat samt analys av alla företags onormala kortsiktiga avkastning sedan de utvalda faktorer 

som ingår i studien.  
 
 
 

4.1 Urval för resultatet 
 

Vår studie inkluderar endast eventuella förvärv som uppfyller våra urvalskriterier. Urvalet bestod 

av 35 köpföretag i början men efter ett antal bortfall så består urvalet av 30 eventuella förvärv. 

Vi har som tidigare nämnt försökt klassificera köpföretagen på bästa möjliga sätt för att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. Klassificeringen riktar sin fokus på de faktorer vi har valt att 

undersöka, storleken på företaget samt branschen som företagen verkar inom. 

 

4.2 Onormal kortsiktig avkastning  
 

Vi har undersökt ifall det råder onormal avkastning för alla köpföretag som ingår i det 

accepterade urvalet. Graf 4.1 samt tabell 4.2 nedan presenterar kursutvecklingen både före och 

efter offentliggörandet. 

 

Graf 4.1 Onormal kortsiktig avkastningen för hela urvalet under händelsefönstret. 

Tabell 4.1 CAAR för alla företag i händelsefönstret. 
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Resultat av Hypotes 1 

För att tydliggöra vår hypotesformulering för denna del av resultatet undersöker vi om det kan 

signifikant bevisas att ett offentliggörande påverkar kursutvecklingen för köpföretaget. Vår 

hypotesformulering lyder som följande: 
 

Hypotes 1 

 

H0: Ett offentliggörande påverkar inte kursutvecklingen 

 (H0: CAAR = 0) 

 

H1: Ett offentliggörande påverkar kursutvecklingen 

 (H1: CAAR ≠ 0) 

Signifikansnivån på 5 % där händelserna är 30 till antalet ger ett t-intervall mellan – 2,045 < t < 2,045. 

Figur 4.1 visar undersökningens värden. 

 

Onormal kortsiktig avkastning för köpföretag på kortsikt   

Standardavvikelse 0,003107549 

t-värde 3,5616159 

t-intervall – 2,045 < t < 2,045 

Nollhypotes Förkasta 

Medelvärdesavkastning i % 1,00 % 
 

Figur 4.1 Sammanställning av resultatet för alla bolag. 

 

 

4.2.1 Analys av den onormala kortsiktiga avkastningen 

Undersökningen visar ett statistiskt säkerställt resultat som påvisar att det är lönsamt för 

köpföretagens aktieägare att publicera ett offentliggörande samt att eventuellt genomföra ett 

förvärv. Nollhypotesen kan således förkastas vilket bekräftar att ett offentliggörande påverkar 

kursutvecklingen positivt. Detta besvarar vår problemformulering, och huvudsyftet finner också 

sin upplysning då ett offentliggörande generera positiv onormal avkastning på kortsikt.  

Graf 4.1 indikerar en kumulativ genomsnittlig onormal avkastning som är positiv under hela 

händelsefönstret. Kursen ökar tämligen successivt fram till dagen för offentliggörandet där 

kursen når sin högsta höjd under händelsedagen (2,14 %), dock någorlunda chockartat mellan 

dagarna -1 och 0.  Grafen visar därefter att det sker en rätt så stor nedgång men kursen är 
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fortfarande positiv där den sista dagen i händelsefönstret visar en kumulativ genomsnittlig 

onormal avkastning på 0.18 %. 

Vår tolkning av undersökningen är att marknaden inte arbetat effektivt då kursen ökar kraftigt 

fram till händelsedagen men stagnerar sedan fram till dag 5. Detta kan spegla insiderhandel 

vilket tyder på att information angående ett offentliggörande har spridits innan händelsedagen. 

Nedgången kan bero på vinsthemtagningar av dessa insideraffärer vilket självfallet påverkar 

kursen negativt.  

 

4.2.2 Jämförelseanalys med tidigare forskning  

De tidigare forskningar vi har undersökt har visat sig vara skilt från vår studie. De forskningar 

som presenterats i kapitel 2 visar både negativa och positiva resultat, dock är ingen av dessa 

signifikant säkerställda. Den forskning som vi finner mest relevant med vår studie är Holmens 

studie av den svenska marknaden mellan år 1980 – 1995. Han påvisade ett resultat med en 

avkastning på 0,54 %. Vår studies undersökningsintervall som sträcker sig mellan år 2000-2010 

visade nästintill dubbel så hög avkastning där statistiken är säkerställd. Detta kan spegla ett 

högre förtroende från investerare än 80- och 90-talet där nuläges motivet kan finna sig i en 

effektivisering av förvärvsstrategier vilket realiserar syneriger betydligt bättre. 

Ruback och Jensens studie visade en negativ medelvärdesavkastning, två dagar efter 

offentliggörandet, på -0,05 %. Vår studie visade en medelvärdesavkastning, två dagar efter 

offentliggörandet, på 0,94 %
70

 vilket visar ett betydligt bättre resultat. Ruback och Jensens 

resultat för hela händelsefönstret var 3,81 % (dock endast fientliga uppköp) vilket är högre än 

vårt resultat men deras studie var inte statistiskt signifikant. Vi bör emellertid poängtera att 

studiens undersökningsintervall var mellan år 1958-1981 och att urvalet endast bestod av 

amerikanska företag. Men detta kan likväl påvisa att svenska företag är betydligt starkare idag (i 

anknytning till ett offentliggörande av ett förvärv) än amerikanska företag mellan år 1958-1981.  

Andrade, Mitchell och Staffords studie visade en negativ medelvärdes avkastning på -3,8 % 

mellan år 1973 – 1998. Detta kan indikera att amerikanska företag presterat sämre under 80- och 

90-talet då Ruback och Jensens studie visade ett betydligt bättre resultat. Detta kan även indikera 

                                                 
70

 Se tabell 4.1. 
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att vår studie påvisar en bättre trend av svenska företag idag jämfört med amerikanska företag 

mellan 80- och 90-talet. 

Figur 4.8 nedan demonstrerar en sammanfattning av vår studie samt de studier som har 

granskats. 

Forskare/Tidsintervall/Hypotes 1958-1981 1973-1998 1980-1995 2000-2010 Nollhypotes 

Vår studie       1.00 % Förkasta 

Andrade, Mitchell och Stafford                              -3.8%     Förkasta ej 

Jensen och Ruback 3.81 %       Förkasta ej 

Holmen     0.54 %   Förkasta ej 

Figur 4.8 Sammanfattning av den kumulativa genomsnittliga onormala avkastningen för vår studie samt tidigare 

forskning. 

 

De långsiktiga studier som presenterats i vår studie visar en negativ avkastning vilket kan bero 

på externa händelser under händelsefönstret. Ett kortsiktigt perspektiv är därför ett bättre 

investeringsbeslut enligt vår studie då risken för externa händelser minimeras. Dock är tidigare 

forskningar inte signifikant säkerställda vilket gör att vi inte kan bevisa detta påstående. 

Forskningarna avser dessutom den amerikanska marknaden samt ett helt annat tidsintervall
71

 

vilket gör det svårt att finna en tydlig jämförelse mellan dessa. 

De teorier som avser målbolagens kortsiktiga avkastning visade en stor positiv onormal 

avkastning.
72

 Detta indikerar att amerikanska målbolag mellan 50- och 90-talet visar en betydligt 

högre avkastning än vår studie. Då det saknas studier av den svenska marknadens målbolag 

finner vi det svårt att hitta ett nationellt samband. Dock kan vi konstatera att amerikanska 

målbolag under 90-talet gynnades betydligt mer än svenska köpbolag mellan år 2000-2010. 

Detta kan även peka på att förtroendet är högre för målbolag än köpbolag vid ett 

offentliggörande. Detta måste dock undersökas i den svenska marknaden för att konstateras. 

 

 

                                                 
71

 Lougrhan och Vijh 1970 – 1989, Andrade, Mitchell och Stafford 1961 – 1993. 
72

 Andrade, Mitchell och Stafford 23,80 % 1973 – 1998, Jensen och Ruback 29.10 % 1958 – 1981. 
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4.3 Storlekshypotes 

Denna del av undersökningen avser ett av delsyftena där storleken är en faktor. 

Storleksvariablerna beror på vilken lista (Small, Mid samt Large Cap) företagen är noterade i. 

Graf 4.2 nedan illustrerar storleksvariablernas kursutveckling i händelsefönstret. 

 

 

Graf 4.2 Onormal kortsiktig avkastningen de olika storleksvariablerna under händelsefönstret. 

 

Tabell 4.2  nedan visar de exakta värdena för de olika storleksvariablerna. 

 

Dagar CAAR Large Cap CAAR Mid Cap CAAR Small Cap 

5 – 0,29 % 1,89 % – 0,41 % 

4 – 0,28 % 2,91 % 0,22 % 

3 0,80 % 4,43 % – 0,68 % 

2 0,81 % 4,61 % – 1,26 % 

1 0,94 % 6,60 % – 1,19 % 

0 2,44 % 7,55 % – 1,63 % 

-1 1,77 % 6,00 % – 2,57 % 

-2 1,22 % 7,33 % – 3,10 % 

-3 2,08 % 6,31 % – 3,75 % 

-4 0,74 % 6,15 % – 3,77 % 
  

Tabell 4.2 CAAR för alla undersökta storleksvariabler under alla dagar i händelsefönstret. 
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Resultat av Hypotes 2 

Hypotesen för denna del av resultatet är att se om storleken av ett företag har en inverkan på 

kursutvecklingen. Hypotesen lyder som följande: 

 

Hypotes 2 

H0: Företag inom en specifik bransch påverkar inte kursutvecklingen 

(H0: CAAR = 0) Ett urval av företag från en specifik bransch 

 

H1: Företag inom en specifik bransch påverkar kursutvecklingen 

(H1: CAAR ≠ 0) Ett urval av företag från en specifik bransch 

Small Cap 

Signifikansnivån på 5 % där händelserna är 11 till antalet ger ett t-intervall mellan – 2,228 < t < 

2,228. Figur 4.2 nedan visar undersökningens hypotesresultat av Small Cap-bolag. 

 

Onormal kortsiktig avkastning för Small Cap-bolag   

Standardavvikelse 0,0144622 

t-värde -39,63641 

t-intervall – 2,228 < t < 2,228  

Nollhypotes Förkasta 

Medelvärdesavkastning i % -1,80 % 
Figur 4.2 Sammanställning av resultatet för Small Cap-bolag. 

 

Mid Cap 

Signifikansnivån på 5 % där händelserna är 7 till antalet ger ett t-intervall mellan – 2,447 < t < 

2,447. Figur 4.3 nedan visar undersökningens hypotesresultat av Mid Cap-bolag. 

 

Onormal kortsiktig avkastning för Mid Cap-bolag   

Standardavvikelse 0,022955 

t-värde 74,08733 

t-intervall – 2,447 < t < 2,447 

Nollhypotes Förkasta 

Medelvärdesavkastning i % 5,39 % 
Figur 4.3 Sammanställning av resultatet för Mid Cap-bolag. 
 

 



FFöörreettaaggssfföörrvväärrvvss  iinnvveerrkkaann  ppåå  ddeenn  kkoorrttssiikkttiiggaa  aavvkkaassttnniinnggeenn  

42 

 

Large Cap 

Signifikansnivån på 5 % där händelserna är 12 till antalet ger ett t-intervall mellan – 2,447 < t < 

2,447. Figur 4.4 nedan visar undersökningens hypotesresultat av Large Cap-bolag. 

 

Onormal kortsiktig avkastning för Large Cap-bolag   

Standardavvikelse 0,00816077 

t-värde 39,6404 

t-intervall –2,201 < t < 2,201 

Nollhypotes Förkasta 

Medelvärdesavkastning i % 1,02% 
Figur 4.4 Sammanställning av resultatet för Large Cap-bolag. 

 

4.3.1 Analys av storleksundersökningen 

Storleksundersökningen visade intressanta resultat då storleken av ett företag visar en betydande 

roll enligt vår undersökning. 

Det statistiska resultatet visade sig vara oerhört negativt för Small Cap-bolag. Graf 4.2 visar en 

nästintill negativ avkastning under hela händelsefönstret. Detta kan spegla en stor brist på 

förtroende gentemot små företag då variabeln är ensam om att visa en negativ avkastning under 

händelsedagen (-1,63 %). Vi tolkar även Small Cap som en ringa ineffektiv marknad då kursen 

visar en positiv kurstrend redan under dag -2. Undersökningens t-värde sträcker sig lång ifrån t-

intervallet vilket medför till att vi förkastar nollhypotesen. Small Cap-bolag påverkar således 

kursutvecklingen negativt vid ett offentliggörande där medelvärdesavkastningen är -1,80 %.  

Undersökningen visar att stora företag presterar betydligt bättre än små företag där kursen visar 

en positiv kumulativ genomsnittlig onormal avkastning under nästan hela händelsefönstret. 

Hypotestestet för Large Cap-bolagen visar ett signifikant säkerställt resultat där t-värdet befinner 

sig en bra bit utanför t-intervallet. Ett offentliggörande påverkar därför kursutvecklingen positivt 

för stora företag med en medelavkastning på 1,02 %. 

Vår undersökning kan konstatera att Mid Cap-bolag presterar bäst bland de undersökta 

variablerna där medelvärdesavkastningen är 5,39 %. Resultatet visar att det fluktueras en aning 

innan offentliggörandet men därefter sker en kraftig uppgång fram till händelsedagen där den 
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faktiska avkastningen avviker markant från den förväntade avkastningen med hela 7,55 % . Dock 

sker en ganska stor nedgång efter offentliggörandet vilket kan spegla en ineffektiv marknad då 

stora vinsthemtagningar kan har skett.  Vårt beräknade t-värde befinner sig även här utanför t-

intervallet och nollhypotesen kan därför förkastas. Köpbolag som är noterade i Mid Cap påverkar 

därför kursutvecklingen positivt vid ett offentliggörande. 

Sammanfattningsvis tolkar vi storleksvariabler som en stor inverkan på kursutvecklingen, både 

negativt och positivt beroende på företagets storlek vilket besvarar vårt delsyfte. Dessutom kan 

undersökning speglar en ineffektiv marknad då det sker ovanliga kursökningar innan 

händelsedagen samt vinsthemtagningar kort efter händelsen. 

 

4.4 Branschhypotes  

Studiens slutliga delsyfte är att undersöka branschspecifika företag. De branscher vi valt att 

undersöka är Industri, IT samt Finans. Graf 4.3 nedan illustrerar branschvariablernas 

kursutveckling i händelsefönstret. 

 

Graf 4.3 Onormal kortsiktig avkastningen de olika branschvariablerna under händelsefönstret. 
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Tabell 4.3 nedan visar de exakta värdena för de olika branschvariablerna. 

Dagar CAAR IT CAAR Finans CAAR Industri 

5 – 0,50 % – 0,61 % 0,91 % 

4 – 0,62 % – 1,44 % 3,19 % 

3 – 0,83 % – 0,70 % 3,52 % 

2 – 1,41 % – 0,37 % 3,68 % 

1 – 2,15 % 0,21 % 7,40 % 

0 – 3,01 % – 0,18 % 11,35% 

– 1 – 3,94 % – 1,20 % 9,09 % 

– 2 – 4,79 % – 1,75 % 8,06 % 

– 3 – 4,99 % – 1,24 % 5,99 % 

– 4 – 5,12 % – 1,64 % 5,35 % 

Tabell 4.3 CAAR för alla undersökta branschvariabler under alla dagar i händelsefönstret 

 

 

Resultat av Hypotes 3 

Den slutliga hypotesen undersöker om branschspecifika företag kan påverka kursutvecklingen. 

Hypotesen lyder som följande: 

Hypotes 3 

H0: Företag inom en specifik bransch påverkar inte kursutvecklingen 

(H0: CAAR = 0) Ett urval av företag från en specifik bransch 

 

H1: Företag inom en specifik bransch påverkar kursutvecklingen 

(H1: CAAR ≠ 0) Ett urval av företag från en specifik bransch 

 

Finansbranschen 

Signifikansnivån på 5 % där händelserna är 6 till antalet ger ett t-intervall mellan – 2,571 < t < 

2,571.  Figur 4.5 nedan visar undersökningens hypotesresultat av finansbolag. 
 

Onormal kortsiktig avkastning för Finansbolag   

Standardavvikelse 0,00280075 

t-värde – 31,848 

t-intervall – 2,571 < t < 2,571  

Nollhypotes Förkasta 

Medelvärdesavkastning i % – 0,89 % 
 

Figur 4.5 Sammanställning av resultatet för Finansbolag. 

 



FFöörreettaaggssfföörrvväärrvvss  iinnvveerrkkaann  ppåå  ddeenn  kkoorrttssiikkttiiggaa  aavvkkaassttnniinnggeenn  

45 

 

IT-branschen 

Signifikansnivån på 5 % där händelserna är 6 till antalet ger ett t-intervall mellan – 2,571 < t < 

2,571.  Figur 4.6 nedan visar undersökningens hypotesresultat av IT-bolag. 

 

Onormal kortsiktig avkastning för IT-bolag   

Standardavvikelse 0,025187 

t-värde – 34,35 

t-intervall – 2,571 < t < 2,571  

Nollhypotes Förkasta 

Medelvärdesavkastning i % – 2,73 % 
Figur 4.6 Sammanställning av resultatet för IT-bolag. 

 

 

Industribranschen 

Signifikansnivån på 5 % där händelserna är 5 till antalet ger ett t-intervall mellan –2,776 < t < 

2,776.  Figur 4.7 nedan visar undersökningens hypotesresultat av industribolag. 

 

Onormal kortsiktig avkastning för Industribolag   

Standardavvikelse 0,047413 

t-värde 12,34 

t-intervall –2,776 < t < 2,776 

Nollhypotes Förkasta 

Medelvärdesavkastning i % 5,85% 
Figur 4.7 Sammanställning av resultatet för Industribolag. 

 

 

4.4.1 Analys av branschundersökningen 

 Även branschvariabler visar en betydande roll på kursutvecklingen vid ett offentliggörande.  

Företag inom finanssektorn visar en rörlig kurs där den onormala avkastningen oftast visar en 

negativ onormal avkastning. Kursen visar en positiv trend mellan dag -2 och dag 1 där kursen 

ökar tämligen hastigt vilket kan peka på insiderhandel. Hypotestestet visar ett negativt 

signifikant resultat varför vi förkastar nollhypotesen. Finansbolag påverkar därför 

kursutvecklingen negativt vid ett offentliggörande med en medelvärdesavkastning på  –0,89 %. 
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IT-bolag visade en negativ onormal avkastning under hela händelsefönstret, dock rör sig kursen 

successivt i en positiv trend mellan dagarna -2 och 3 vilket även i detta fall kan spegla en 

ineffektiv marknad. IT-branschen visade sig även vara den minst fluktuerande sektorn i vår 

studie då kursen nästintill endast rör sig mot en positiv trend. Resultatet visar en väldigt låg 

medelvärdesavkastning på -2,73 % och t-värdet befinner sig även här utanför t-intervallet vilket 

gör att vi förkastar nollhypotesen. IT-bolag påverkar således kursutvecklingen negativt vid ett 

offentliggörande. 

Företag inom industribranschen visade en väldigt positiv onormal avkastning under nästan hela 

händelsefönstret. Kursen ökar från dag -4 till händelsedagen men faller sedan något drastiskt 

fram till dag 5. Något som bör beaktas är att industribranschen är den enda variabel som når sin 

högsta kurs under händelsedagen, vilket bör vara fallet. Dock indikerar de ovanliga rörelserna en 

stor sannolikhet för insiderhandel. Industribolag visar en stark medelvärdesavkastning på 5,85 % 

vilket är det högsta värdet av alla undersökta variabler. T-värdet befinner sig utanför t-intervallet 

varför vi förkastar nollhypotesen. Industribolag påverkar således kursutvecklingen väldigt 

positivt vid ett offentliggörande. 

Sammanfattningsvis tolkar vi branschundersökningen likartat med storleksundersökning då 

variablerna indikerar en ineffektivmarknad. Även denna undersökning visar att variablerna har 

en positiv- samt negativ inverkan på kursutvecklingen beroende på vilken bransch företagen 

befinner sig i vilket upplyser vårt slutliga delsyfte. 
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KKaappiitteell  55  ||  SSlluuttssaattss  
 

I kapitlet sammanfattas det empiriska resultat av studien och sedan dras slutsatser som är 

förknippade med frågeställningen. Slutligen behandlas förslag till fortsatta studier. 
 

 

Vår frågeställning i stycke 1.2.1 är grunden för detta kapitel då resultatet har låtit oss finna 

resonemang och tankegångar vilket förklaras nedan. 

Huvudsyftet med studien är att se om det genereras positiv kontra negativ onormal avkastning av 

ett offentliggörande för köpföretagens aktieägare och delsyftet är att undersöka om utvalda 

faktorer kan vara orsaken till eventuella avvikelser. Studiens 30 utvalda företag mellan år 2000 – 

2010 visar att det genereras onormal avkastning av ett offentliggörande samt att resultatet visade 

sig vara positivt och signifikant säkerställt. Detta var något förbryllande då tidigare forskning 

inte är i linje med vår studie. Orsaken till detta kan bero på att de amerikanska studierna vi har 

undersökt endast avser amerikanska företag samt att tidsintervallet är mellan 50- och 90-talet. 

Den svenska studien av Holmen är mer intressant då undersökningen avsåg svenska företag samt 

ett tidsintervall mellan 80- och 90-talet. Vår studie och Holmens studie har båda en positiv 

onormal avkastning där medelvärdesavkastningen är en aning högre i vår studie. Vi finner dock 

ett statistiskt säkerställt resultat vilket kan bero på många aspekter men vi anser att tidsintervallet 

är av störst betydelse då företagsförvärv är allt mer vanligt idag än 1900-talet. Detta kan 

motiveras av effektivisering och bättre strategier som i sin tur ökar realiserar syneriger bättre 

vilket ökar förtroendet hos investerare. En annan aspekt kan vara skillnaden i antalet företag. De 

tidigare forskningar vi har granskat omfattar betydligt större urval vilket kan vara en faktor för 

de olika resultaten. 

Vi fann även att våra utvalda faktorer har en betydande roll i den onormala avkastningen. 

Medelstora industribolag tenderar att ge en väldigt hög onormal avkastning under händelsedagen 

men stagnerar oerhört mycket därefter. Små IT-bolag visar en väldigt låg onormal avkastning i 

början av händelsefönstret men påvisar dock en positiv trend fram till sista dagen i 

händelsefönstret. Stora finansbolag fluktuerar en aning mer än de andra variablerna men 

värdeförändringarna är minimala vilket bör vara fallet för Large Cap noterade företag. Detta 
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påvisar en marknad som inte arbetar effektivt då det sker märkliga rörelser både före och efter 

händelsedagen. Informationsproblemet kan bero på insiderhandel där investeringar sker innan 

händelsen samt stora vinsthemtagningar kort efter händelsen. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en investering vid ett offentliggörande är ett bra beslut 

då vår studie visar en genomsnittlig avkastning på 1,00 %. Dock bör man beakta företagets 

storlek samt bransch då vår studie visar att dessa variabler har en påverkan. 

 

5.1 Förslag till fortsatta studier 

Då tidsramen var till vår nackdel så kan en vidare forskning av ämnet omfatta ett utvidgat urval. 

Detta kan medföra intressanta samt annorlunda resultat då fler händelser ingår i studien. Vår 

studie visar att mindre faktorer kan påverka kursutvecklingen varför en undersökning av 

ytterligare faktorer kan vara intressant att undersöka. Faktorer som betalningsmetod och 

fientliga/vänliga uppköp har studerats i den amerikanska marknaden vilket kan vara intressant att 

undersöka i den svenska marknaden.  

Då vår studie inte kunde bevisa insiderhandel så kan det vara intressant att undersöka köp/sälj 

volymen under händelsefönstret. Detta kan visa om det verkligen sker informationsspridning 

innan händelsedagen. 

I kapitel 2 presenterar vi teorier angående målbolagets kortsiktiga avkastning. Resultaten visar 

stor positiv avkastning i den amerikanska marknaden vilket kan vara intressant att undersöka i 

den svenska marknaden. 

Slutligen anser vi att händelsefönstret var en aning kort varför fortsatta studier bör utvidga 

tidsintervallet för att se om någon reaktion inträffar efter dag 5.   
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BBiillaaggaa  11,,  UUnnddeerrllaagg  fföörr  AARR  ((aabbnnoorrmmaall  rreettuurrnn))  fföörr  aallllaa  fföörreettaagg  

 

21-03-2007 A-Com Fak. avk. Förv. avk. AR   19.06.2007 AstraZeneca Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2007-03-28 41,5 0,1 -0,854   5 2007-06-27 366,5 0,07 2,731 

4 2007-03-27 41,9 0,1 1,0638   4 2007-06-26 357 0,07 0,491 

3 2007-03-26 41,5 0,1 -3,388   3 2007-06-25 355,5 0,07 -0,07 

2 2007-03-23 43 0,1 0,3331   2 2007-06-21 356 0,07 -0,903 

1 2007-03-22 42,9 0,1 -2,8411   1 2007-06-20 359,5 0,07 -1,03 

0 2007-03-21 44,2 0,1 -0,35045   0 2007-06-19 363,5 0,07 -0,477 

-1 2007-03-20 44,4 0,1 1,00909   -1 2007-06-18 365,5 0,07 0,344 

-2 2007-03-19 44 0,1 1,9518   -2 2007-06-15 364,5 0,07 0,483 

-3 2007-03-16 43,2 0,1 0,56511   -3 2007-06-14 363 0,07 0,484 

-4 2007-03-15 43 0,1 1,2764   -4 2007-06-13 361,5 0,07 -1,428 

  2007-03-14 42,5         2007-06-12 367     

                      

22.10.2007 Bure Equity Fak. avk. Förv. avk. AR   29.10.2008 B&B Tools Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2007-10-29 40,5 -0,01 -0,72529412   
5 2008-11-05 94,25 -1,01 -1,90777 

4 2007-10-26 40,8 -0,01 0,502610837   
4 2008-11-04 97 -1,01 6,444783 

3 2007-10-25 40,6 -0,01 1,51   
3 2008-11-03 92 -1,01 9,88574 

2 2007-10-24 40 -0,01 0,01   
2 2008-10-31 84,5 -1,01 5,01 

1 2007-10-23 40 -0,01 1,53284264   
1 2008-10-30 81,25 -1,01 6,187994 

0 2007-10-22 39,4 -0,01 -0,49505051   
0 2008-10-29 77,25 -1,01 -0,26796 

-1 2007-10-19 39,6 -0,01 -3,40463415   
-1 2008-10-28 78,25 -1,01 3,632951 

-2 2007-10-18 41 -0,01 0,500196078   
-2 2008-10-27 76,25 -1,01 -3,6775 

-3 2007-10-17 40,8 -0,01 -0,23449878   
-3 2008-10-24 80 -1,01 -7,03598 

-4 2007-10-16 40,9 -0,01 -0,476618   
-4 2008-10-23 87 -1,01 -3,12223 

  2007-10-15 41,1         2008-10-22 90,75     

                      

18.01.2000 Castellum Fak. avk. Förv. avk. AR   22.11.2005 Diamyd Med. Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2000-01-25 78 0,34 -0,97694268 

 
5 2005-11-29 50,5 0,13 0,367512 

4 2000-01-24 78,5 0,34 -3,42641975 

 
4 2005-11-28 50,25 0,13 3,052752 

3 2000-01-21 81 0,34 -1,5595122 

 
3 2005-11-25 48,7 0,13 0,282371 

2 2000-01-20 82 0,34 0,273496933 

 
2 2005-11-24 48,5 0,13 -1,15041 

1 2000-01-19 81,5 0,34 1,535 

 
1 2005-11-23 49 0,13 0,900928 

0 2000-01-18 80 0,34 0,925822785 

 
0 2005-11-22 48,5 0,13 2,624237 

-1 2000-01-17 79 0,34 -1,59 

 
-1 2005-11-21 47,2 0,13 -2,60934 

-2 2000-01-14 80 0,34 -0,96111801 

 
-2 2005-11-18 48,4 0,13 -0,33619 

-3 2000-01-13 80,5 0,34 2,865128205 

 
-3 2005-11-17 48,5 0,13 -0,33576 

-4 2000-01-12 78 0,34 0,958701299 

 
-4 2005-11-16 48,6 0,13 -0,13 

  2000-01-11 77     

 
  2005-11-15 48,6     
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18.01.2005 Elekta Fak. avk. Förv. avk. AR 

 
24.06.2008 Enea Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2005-01-25 228 0,18 1,153333333 

 
5 2008-07-01 37,7 -0,04 0,573333 

4 2005-01-24 225 0,18 1,40013544 

 
4 2008-06-30 37,5 -0,04 -3,31052 

3 2005-01-21 221,5 0,18 1,65908046 

 
3 2008-06-27 38,8 -0,04 3,231489 

2 2005-01-20 217,5 0,18 -0,4093578 

 
2 2008-06-26 37,6 -0,04 0,306667 

1 2005-01-19 218 0,18 3,137535545 

 
1 2008-06-25 37,5 -0,04 0,30738 

0 2005-01-18 211 0,18 8,582886598 

 
0 2008-06-24 37,4 -0,04 -4,30783 

-1 2005-01-17 194 0,18 -1,20040816 

 
-1 2008-06-23 39,1 -0,04 -3,17782 

-2 2005-01-14 196 0,18 0,075754476 

 
-2 2008-06-19 40,4 -0,04 1,803224 

-3 2005-01-13 195,5 0,18 0,593195876 

 
-3 2008-06-18 39,7 -0,04 -0,71 

-4 2005-01-12 194 0,18 -0,69282051 

 
-4 2008-06-17 40 -0,04 -0,45751 

  2005-01-11 195     

 
  2008-06-16 40,2     

       
        

20.11.2001 Eniro Fak. avk. Förv. avk. AR 

 
24.05.2006 Hakon 2006 Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2001-11-27 74,5 0,24 8,519124088 

 
5 2006-06-01 97,25 -0,02 0,277732 

4 2001-11-26 68,5 0,24 -2,38285714 

 
4 2006-05-31 97 -0,02 -0,74726 

3 2001-11-23 70 0,24 -3,68827586 

 
3 2006-05-30 97,75 -0,02 -0,2351 

2 2001-11-22 72,5 0,24 -0,24 

 
2 2006-05-29 98 -0,02 0,532821 

1 2001-11-21 72,5 0,24 -0,24 

 
1 2006-05-26 97,5 -0,02 0,535464 

0 2001-11-20 72,5 0,24 -6,08415584 

 
0 2006-05-24 97 -0,02 1,590681 

-1 2001-11-19 77 0,24 -3,99 

 
-1 2006-05-23 95,5 -0,02 1,078201 

-2 2001-11-16 80 0,24 12,43605634 

 
-2 2006-05-22 94,5 -0,02 -5,48 

-3 2001-11-15 71 0,24 -1,62888889 

 
-3 2006-05-19 100 -0,02 1,542843 

-4 2001-11-14 72 0,24 0,459300699 

 
-4 2006-05-18 98,5 -0,02 -5,26846 

  2001-11-13 71,5     

 
  2006-05-17 104     

       
        

19.06.2007 Hakon 2007 Fak. avk. Förv. avk. AR 

 
17.11.2005 Indutrade Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2007-06-27 127 -0,21 2,629354839 

 
5 2005-11-24 79,25 0,2 1,402564 

4 2007-06-26 124 -0,21 1,434489796 

 
4 2005-11-23 78 0,2 -0,2 

3 2007-06-25 122,5 -0,21 1,449669421 

 
3 2005-11-22 78 0,2 2,431579 

2 2007-06-21 121 -0,21 0,003814433 

 
2 2005-11-21 76 0,2 -2,13548 

1 2007-06-20 121,3 -0,21 -1,81020202 

 
1 2005-11-18 77,5 0,2 0,777199 

0 2007-06-19 123,8 -0,21 -1,18442231 

 
0 2005-11-17 76,75 0,2 0,126797 

-1 2007-06-18 125,5 -0,21 -2,69135397 

 
-1 2005-11-16 76,5 0,2 -1,49032 

-2 2007-06-15 129,3 -0,21 2,182386588 

 
-2 2005-11-15 77,5 0,2 0,123625 

-3 2007-06-14 126,8 -0,21 2,427741935 

 
-3 2005-11-14 77,25 0,2 -0,2 

-4 2007-06-13 124 -0,21 -1,37730159 

 
-4 2005-11-11 77,25 0,2 -0,2 

  2007-06-12 126     

 
  2005-11-10 77,25     
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11.06.2008 Investor Fak. avk. Förv. avk. AR 

 
28.12.2001 Meda Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2008-06-18 133 -0,11 -2,63223035 

 
5 2002-01-08 60 -0,03 -3,19581 

4 2008-06-17 136,8 -0,11 -0,61595281 

 
4 2002-01-07 62 -0,03 0,03 

3 2008-06-16 137,8 -0,11 1,025750916 

 
3 2002-01-04 62 -0,03 5,114746 

2 2008-06-13 136,5 -0,11 -1,15582278 

 
2 2002-01-03 59 -0,03 -1,63667 

1 2008-06-12 138,3 -0,11 1,392051282 

 
1 2002-01-02 60 -0,03 -3,97 

0 2008-06-11 136,5 -0,11 -1,51162162 

 
0 2001-12-28 62,5 -0,03 9,679123 

-1 2008-06-10 138,8 -0,11 -1,31095915 

 
-1 2001-12-27 57 -0,03 -4,97 

-2 2008-06-09 140,8 -0,11 -2,31634315 

 
-2 2001-12-21 60 -0,03 0,03 

-3 2008-06-05 144,3 -0,11 -0,91915952 

 
-3 2001-12-20 60 -0,03 0,03 

-4 2008-06-04 145,8 -0,11 -2,07120805 

 
-4 2001-12-19 60 -0,03 -1,60934 

  2008-06-03 149     

 
  2001-12-18 61     

       
        

21.01.2008 Novotek Fak. avk. Förv. avk. AR 

 
08.08.2005 Precise Bio. Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2008-01-28 17,7 -0,49 4,607647059 

 
5 2005-08-15 7,6 0,28 -3,46471 

4 2008-01-25 17 -0,49 -0,09479532 

 
4 2005-08-12 7,85 0,28 -0,91291 

3 2008-01-24 17,1 -0,49 1,078235294 

 
3 2005-08-11 7,9 0,28 -0,28 

2 2008-01-23 17 -0,49 1,68047619 

 
2 2005-08-10 7,9 0,28 1,002051 

1 2008-01-22 16,8 -0,49 0,49 

 
1 2005-08-09 7,8 0,28 -2,16679 

0 2008-01-21 16,8 -0,49 -3,51 

 
0 2005-08-08 7,95 0,28 -0,905 

-1 2008-01-18 17,5 -0,49 3,431176471 

 
-1 2005-08-05 8 0,28 -0,28 

-2 2008-01-17 17 -0,49 -6,61382514 

 
-2 2005-08-04 8 0,28 0,985823 

-3 2008-01-16 18,3 -0,49 0,49 

 
-3 2005-08-03 7,9 0,28 -0,28 

-4 2008-01-15 18,3 -0,49 -0,05347826 

 
-4 2005-08-02 7,9 0,28 -2,14335 

  2008-01-14 18,4     

 
  2005-08-01 8,05     

       
        

24.11.2003 ProAct Fak. avk. Förv. avk. AR 

 
20.10.2003 Ratos 2003  Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2003-12-01 23,1 -0,01 -5,31786885 

 
5 2003-10-27 98 0,2 0,830928 

4 2003-11-28 24,4 -0,01 -1,2045749 

 
4 2003-10-24 97 0,2 -0,71282 

3 2003-11-27 24,7 -0,01 -3,1272549 

 
3 2003-10-23 97,5 0,2 -0,2 

2 2003-11-26 25,5 -0,01 -1,91307692 

 
2 2003-10-22 97,5 0,2 -0,7102 

1 2003-11-25 26 -0,01 0,01 

 
1 2003-10-21 98 0,2 -1,70754 

0 2003-11-24   -0,01 0,01 

 
0 2003-10-20 99,5 0,2 0,305051 

-1 2003-11-21 23,4 -0,01 -4,08836066 

 
-1 2003-10-17 99 0,2 -0,2 

-2 2003-11-20 24,4 -0,01 -2,39 

 
-2 2003-10-16 99 0,2 -0,2 

-3 2003-11-19 25 -0,01 -1,56480315 

 
-3 2003-10-15 99 0,2 1,861856 

-4 2003-11-18 25,4 -0,01 2,429354839 

 
-4 2003-10-14 97 0,2 1,905263 

  2003-11-17 24,8     

 
  2003-10-13 95     
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26.08.2008 Rejlerk. Fak. avk.  Förv. avk. AR 

 
09.05.2006 RNB Retail Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2008-09-02 58,25 -0,25 0,68103448 

 
5 2006-05-16 64,75 0,06 -1,95394 

4 2008-09-01 58 -0,25 2,00438596 

 
4 2006-05-15 66 0,06 -0,06 

3 2008-08-29 57 -0,25 3,88636363 

 
3 2006-05-12 66 0,06 -0,81188 

2 2008-08-28 55 -0,25 0,25 

 
2 2006-05-11 66,5 0,06 -0,06 

1 2008-08-27 55 -0,25 -1,0952914 

 
1 2006-05-10 66,5 0,06 5,07834 

0 2008-08-26 55,75 -0,25 -1,9429824 

 
0 2006-05-09 63,25 0,06 -6,3563 

-1 2008-08-25 57 -0,25 -0,1866812 

 
-1 2006-05-08 67,5 0,06 3,786154 

-2 2008-08-22 57,25 -0,25 -0,1847826 

 
-2 2006-05-05 65 0,06 -0,82336 

-3 2008-08-21 57,5 -0,25 2,01991150 

 
-3 2006-05-04 65,5 0,06 -2,29881 

-4 2008-08-20 56,5 -0,25 -0,6271929 

 
-4 2006-05-03 67 0,06 0,314532 

  2008-08-19 57     

 
  2006-05-02 66,75     

       
        

16.11.2000 SAAB Fak. avk. Förv. avk. AR 

 
06.05.2004 Sigma Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2000-11-23 65 -0,03 -0,7333587 

 
5 2004-05-13 5,85 -0,31 2,04913 

4 2000-11-22 65,5 -0,03 0,03 

 
4 2004-05-12 5,75 -0,31 4,855455 

3 2000-11-21 65,5 -0,03 -2,9329629 

 
3 2004-05-11 5,5 -0,31 -1,47571 

2 2000-11-20 67,5 -0,03 0,77626865 

 
2 2004-05-10 5,6 -0,31 -3,13828 

1 2000-11-17 67 -0,03 0,03 

 
1 2004-05-07 5,8 -0,31 -3,02333 

0 2000-11-16 67 -0,03 0,78187969 

 
0 2004-05-06 6 -0,31 2,874103 

-1 2000-11-15 66,5 -0,03 -1,4514814 

 
-1 2004-05-05 5,85 -0,31 -2,19 

-2 2000-11-14 67,5 -0,03 0,03 

 
-2 2004-05-04 6 -0,31 1,150336 

-3 2000-11-13 67,5 -0,03 1,53375939 

 
-3 2004-05-03 5,95 -0,31 -0,52333 

-4 2000-11-10 66,5 -0,03 0,03 

 
-4 2004-04-30 6 -0,31 -0,51645 

  2000-11-09 66,5     

 
  2004-04-29 6,05     

       
        

13.10.2008 Studsvik Fak. avk. Förv. avk. AR 

 
24.09.2001 SWECO Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2008-10-20 95,5 -0,56 1,08631578 

 
5 2001-10-01 73 -0,44 4,725714 

4 2008-10-17 95 -0,56 4,6695890 

 
4 2001-09-28 70 -0,44 0,44 

3 2008-10-16 91,25 -0,56 -8,19 

 
3 2001-09-27   -0,44 0,44 

2 2008-10-15 100 -0,56 -3,2861538 

 
2 2001-09-26 70 -0,44 0,44 

1 2008-10-14 104 -0,56 5,08261306 

 
1 2001-09-25 70 -0,44 6,500606 

0 2008-10-13 99,5 -0,56 8,71217391 

 
0 2001-09-24 66 -0,44 10,44 

-1 2008-10-10 92 -0,56 -9,2439215 

 
-1 2001-09-21 60 -0,44 -2,78581 

-2 2008-10-09 102 -0,56 -2,0652983 

 
-2 2001-09-20 62 -0,44 0,44 

-3 2008-10-08 104,8 -0,56 -5,0706306 

 
-3 2001-09-19   -0,44 0,44 

-4 2008-10-07 111 -0,56 -0,3328571 

 
-4 2001-09-18   -0,44 0,44 

  2008-10-06 112     

 
  2001-09-17 70     
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16.07.2010 Tele2 2010 Fak. avk. Förv. avk. AR 

 
29.11.2010 Ratos 2010 Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2010-07-23 128,7 0,11 0,515488663 

 
5 2010-12-06 252 0,0813 0,317106 

4 2010-07-22 127,9 0,11 0,91685624 

 
4 2010-12-03 251 0,0813 -0,71471 

3 2010-07-21 126,6 0,11 3,74561936 

 
3 2010-12-02 252,6 0,0813 3,741141 

2 2010-07-20 121,9 0,11 -1,32555916 

 
2 2010-12-01 243,3 0,0813 3,671365 

1 2010-07-19 123,4 0,11 1,873471074 

 
1 2010-11-30 234,5 0,0813 1,91957 

0 2010-07-16 121 0,11 -3,15487179 

 
0 2010-11-29 229,9 0,0813 -1,87541 

-1 2010-07-15 124,8 0,11 0,050513644 

 
-1 2010-11-26 234,1 0,0813 0,433943 

-2 2010-07-14 124,6 0,11 -0,50968026 

 
-2 2010-11-25 232,9 0,0813 -0,63638 

-3 2010-07-13 125,1 0,11 2,599359606 

 
-3 2010-11-24 234,2 0,0813 0,649883 

-4 2010-07-12 121,8 0,11 0,219489292 

 
-4 2010-11-23 232,5 0,0813 -2,63788 

  2010-07-09 121,4     

 
  2010-11-22 238,6     

       
        

27.09.2010 Softronic Fak. avk. Förv. avk. AR 

 
29.09.2004 Tele2  2004 Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2010-10-04 6,9 0,02307 -1,45164143 

 
5 2004-10-06 275,5 0,149 -1,58013 

4 2010-10-01 7 0,02307 -0,02307 

 
4 2004-10-05 279,5 0,149 -0,149 

3 2010-09-30 7 0,02307 -0,73228986 

 
3 2004-10-04 279,5 0,149 0,571721 

2 2010-09-29 7,05 0,02307 -1,4216714 

 
2 2004-10-01 277,5 0,149 2,249524 

1 2010-09-28 7,15 0,02307 -0,02307 

 
1 2004-09-30 271 0,149 -3,01638 

0 2010-09-27 7,15 0,02307 0,681155352 

 
0 2004-09-29 279 0,149 4,150065 

-1 2010-09-24 7,1 0,02307 0,686149858 

 
-1 2004-09-28 267,5 0,149 1,755762 

-2 2010-09-23 7,05 0,02307 -0,02307 

 
-2 2004-09-27 262,5 0,149 -1,46479 

-3 2010-09-22 7,05 0,02307 1,415778921 

 
-3 2004-09-24 266 0,149 -1,4477 

-4 2010-09-21 6,95 0,02307 -0,02307 

 
-4 2004-09-23 269,5 0,149 -2,50407 

  2010-09-20 6,95     

 
  2004-09-22 276     

       
        

24.08.2009 TeliaSonera Fak. avk. Förv. avk. AR 

 
04.12.2009 Traction AB  Fak. avk. Förv. avk. AR 

5 2009-08-31 46,2 0,2545 -1,95662766 

 
5 2009-12-11 65,75 0,067843 -0,44663 

4 2009-08-28 47 0,2545 1,477101732 

 
4 2009-12-10 66 0,067843 -0,06784 

3 2009-08-27 46,2 0,2545 0,399094771 

 
3 2009-12-09 66 0,067843 -0,06784 

2 2009-08-26 45,9 0,2545 -1,9675621 

 
2 2009-12-08 66 0,067843 -0,06784 

1 2009-08-25 46,7 0,2545 1,047018438 

 
1 2009-12-07 66 0,067843 -1,19144 

0 2009-08-24 46,1 0,2545 0,400521834 

 
0 2009-12-04 66,75 0,067843 0,308097 

-1 2009-08-21 45,8 0,2545 1,523277778 

 
-1 2009-12-03 66,5 0,067843 -0,06784 

-2 2009-08-20 45 0,2545 2,018227273 

 
-2 2009-12-02 66,5 0,067843 0,309515 

-3 2009-08-19 44 0,2545 -0,02670957 

 
-3 2009-12-01 66,25 0,067843 -1,18725 

-4 2009-08-18 43,9 0,2545 0,203165904 

 
-4 2009-11-30 67 0,067843 -0,06784 

  2009-08-17 43,7     

 
  2009-11-27 67     
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BBiillaaggaa  22,,  UUnnddeerrllaagg  fföörr  AARR,,  AAAARR,,  CCAARR  ssaammtt  CCAAAARR  

 

IT 
      

AR AAR CAAR CAR 

5 0,57 4,61 -3,46 -5,32 2,05 -1,45 -3,00 -0,50 -0,50 -3,00 

4 -3,31 -0,09 -0,91 -1,20 4,86 -0,02 -0,69 -0,12 -0,62 -3,69 

3 3,23 1,08 -0,28 -3,13 -1,48 -0,73 -1,31 -0,22 -0,83 -5,00 

2 0,31 1,68 1,00 -1,91 -3,14 -1,42 -3,48 -0,58 -1,41 -8,48 

1 0,31 0,49 -2,17 0,01 -3,02 -0,02 -4,41 -0,73 -2,15 -12,89 

0 -4,31 -3,51 -0,90 0,01 2,87 0,68 -5,16 -0,86 -3,01 -18,05 

-1 -3,18 3,43 -0,28 -4,09 -2,19 0,69 -5,62 -0,94 -3,94 -23,67 

-2 1,80 -6,61 0,99 -2,39 1,15 -0,02 -5,09 -0,85 -4,79 -28,75 

-3 -0,71 0,49 -0,28 -1,56 -0,52 1,42 -1,17 -0,20 -4,99 -29,93 

-4 -0,46 -0,05 -2,14 2,43 -0,52 -0,02 -0,76 -0,13 -5,12 -30,69 
 

Finans 
     

AR AAR CAAR CAR 

5 -0,73 -0,98 -2,63 0,83 0,32 -0,45 -3,63 -0,61 -0,61 -3,63 

4 0,50 -3,43 -0,62 -0,71 -0,71 -0,07 -5,04 -0,84 -1,44 -8,67 

3 1,51 -1,56 1,03 -0,20 3,74 -0,07 4,45 0,74 -0,70 -4,22 

2 0,01 0,27 -1,16 -0,71 3,67 -0,07 2,02 0,34 -0,37 -2,20 

1 1,53 1,54 1,39 -1,71 1,92 -1,19 3,48 0,58 0,21 1,28 

0 -0,50 0,93 -1,51 0,31 -1,88 0,31 -2,34 -0,39 -0,18 -1,06 

-1 -3,40 -1,59 -1,31 -0,20 0,43 -0,07 -6,14 -1,02 -1,20 -7,20 

-2 0,50 -0,96 -2,32 -0,20 -0,64 0,31 -3,30 -0,55 -1,75 -10,50 

-3 -0,23 2,87 -0,92 1,86 0,65 -1,19 3,04 0,51 -1,24 -7,47 

-4 -0,48 0,96 -2,07 1,91 -2,64 -0,07 -2,39 -0,40 -1,64 -9,86 
 

Industri 
    

AR AAR CAAR CAR 

5 -1,91 1,40 -0,73 1,09 4,73 4,57 0,91 0,91 4,57 

4 6,44 -0,20 0,03 4,67 0,44 11,38 2,28 3,19 15,96 

3 9,89 2,43 -2,93 -8,19 0,44 1,63 0,33 3,52 17,59 

2 5,01 -2,14 0,78 -3,29 0,44 0,80 0,16 3,68 18,40 

1 6,19 0,78 0,03 5,08 6,50 18,58 3,72 7,40 36,98 

0 -0,27 0,13 0,78 8,71 10,44 19,79 3,96 11,35 56,77 

-1 3,63 -1,49 -1,45 -9,24 -2,79 -11,34 -2,27 9,09 45,43 

-2 -3,68 0,12 0,03 -2,07 0,44 -5,15 -1,03 8,06 40,28 

-3 -7,04 -0,20 1,53 -5,07 0,44 -10,33 -2,07 5,99 29,95 

-4 -3,12 -0,20 0,03 -0,33 0,44 -3,19 -0,64 5,35 26,76 
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Mid Cap 
      

AR AAR CAAR CAR 

5 -1,91 -0,73 0,37 8,52 1,40 4,73 0,83 13,21 1,89 1,89 13,21 

4 6,44 0,50 3,05 -2,38 -0,20 0,44 -0,71 7,14 1,02 2,91 20,36 

3 9,89 1,51 0,28 -3,69 2,43 0,44 -0,20 10,66 1,52 4,43 31,02 

2 5,01 0,01 -1,15 -0,24 -2,14 0,44 -0,71 1,22 0,17 4,61 32,24 

1 6,19 1,53 0,90 -0,24 0,78 6,50 -1,71 13,95 1,99 6,60 46,19 

0 -0,27 -0,50 2,62 -6,08 0,13 10,44 0,31 6,65 0,95 7,55 52,84 

-1 3,63 -3,40 -2,61 -3,99 -1,49 -2,79 -0,20 -10,85 -1,55 6,00 41,99 

-2 -3,68 0,50 -0,34 12,44 0,12 0,44 -0,20 9,29 1,33 7,33 51,28 

-3 -7,04 -0,23 -0,34 -1,63 -0,20 0,44 1,86 -7,13 -1,02 6,31 44,14 

-4 -3,12 -0,48 -0,13 0,46 -0,20 0,44 1,91 -1,12 -0,16 6,15 42,90 
 
 

Large Cap 
           

AR AAR CAAR CAR 

5 2,73 -0,98 1,15 0,28 2,63 -2,63 -3,20 -0,73 0,52 0,32 -1,58 -1,96 -3,45 -0,29 -0,29 -3,45 

4 0,49 -3,43 1,40 -0,75 1,43 -0,62 0,03 0,03 0,92 -0,71 -0,15 1,48 0,13 0,01 -0,28 -3,32 

3 -0,07 -1,56 1,66 -0,24 1,45 1,03 5,11 -2,93 3,75 3,74 0,57 0,40 12,91 1,08 0,80 9,58 

2 -0,90 0,27 -0,41 0,53 0,00 -1,16 -1,64 0,78 -1,33 3,67 2,25 -1,97 0,11 0,01 0,81 9,69 

1 -1,03 1,54 3,14 0,54 -1,81 1,39 -3,97 0,03 1,87 1,92 -3,02 1,05 1,64 0,14 0,94 11,34 

0 -0,48 0,93 8,58 1,59 -1,18 -1,51 9,68 0,78 -3,15 -1,88 4,15 0,40 17,91 1,49 2,44 29,24 

-1 0,34 -1,59 -1,20 1,08 -2,69 -1,31 -4,97 -1,45 0,05 0,43 1,76 1,52 -8,03 -0,67 1,77 21,22 

-2 0,48 -0,96 0,08 -5,48 2,18 -2,32 0,03 0,03 -0,51 -0,64 -1,46 2,02 -6,55 -0,55 1,22 14,67 

-3 0,48 2,87 0,59 1,54 2,43 -0,92 0,03 1,53 2,60 0,65 -1,45 -0,03 10,33 0,86 2,08 25,00 

-4 -1,43 0,96 -0,69 -5,27 -1,38 -2,07 -1,61 0,03 0,22 -2,64 -2,50 0,20 -16,18 -1,35 0,74 8,82 
 

Small Cap 
          

AR AAR CAAR CAR 

5 -0,85 0,57 4,61 -3,46 -5,32 0,68 -1,95 2,05 1,09 -1,45 -0,45 -4,49 -0,41 -0,41 -4,49 

4 1,06 -3,31 -0,09 -0,91 -1,20 2,00 -0,06 4,86 4,67 -0,02 -0,07 6,92 0,63 0,22 2,43 

3 -3,39 3,23 1,08 -0,28 -3,13 3,89 -0,81 -1,48 -8,19 -0,73 -0,07 -9,88 -0,90 -0,68 -7,45 

2 0,33 0,31 1,68 1,00 -1,91 0,25 -0,06 -3,14 -3,29 -1,42 -0,07 -6,31 -0,57 -1,25 -13,76 

1 -2,84 0,31 0,49 -2,17 0,01 -1,10 5,08 -3,02 5,08 -0,02 -1,19 0,63 0,06 -1,19 -13,14 

0 -0,35 -4,31 -3,51 -0,90 0,01 -1,94 -6,36 2,87 8,71 0,68 0,31 -4,79 -0,44 -1,63 -17,92 

-1 1,01 -3,18 3,43 -0,28 -4,09 -0,19 3,79 -2,19 -9,24 0,69 -0,07 -10,32 -0,94 -2,57 -28,25 

-2 1,95 1,80 -6,61 0,99 -2,39 -0,18 -0,82 1,15 -2,07 -0,02 0,31 -5,90 -0,54 -3,10 -34,14 

-3 0,57 -0,71 0,49 -0,28 -1,56 2,02 -2,30 -0,52 -5,07 1,42 -1,19 -7,14 -0,65 -3,75 -41,29 

-4 1,28 -0,46 -0,05 -2,14 2,43 -0,63 0,31 -0,52 -0,33 -0,02 -0,07 -0,20 -0,02 -3,77 -41,49 


