
 

 

 

 

Kan förvärv indirekt påverka 
aktiekursen? 
– En eventstudie om hur företagsförvärv påverkar 

aktiekursen inom teknologibranschen 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Företagsekonomi C- finansiering | 

Höstterminen 2014 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

Av: Eline Drage och Charlotte Hägglund 
Handledare: Maria Smolander 
 
 



 

 	  
 Förord 
 
Vi vill tacka vår handledare Maria Smolander för att hon med sin feedback och tillgänglighet 
hjälpt oss i rätt riktning under uppsatsskrivandet. Hon har även uppmuntrat oss till att jobba 
självständigt, vilket har fått oss att vidareutveckla våra reflektioner kring uppsatsen. Vi vill även 
ge ett stort tack till vår opponentgrupp för bra och konstruktiv kritik under hela uppsatsens gång.  
 
 
Stockholm 2014-01-08 
 
Eline Drage      Charlotte Hägglund 
 
________________________   ________________________ 
 
 
 
  



 

Sammanfattning 
 
Titel   Kan förvärv indirekt påverka aktiekursen? 

– En eventstudie om aktiekursens påverkan av förvärv inom teknologibranschen 
 

Kurs   Företagsekonomi C, Finansiering 
 
Författare  Eline Drage & Charlotte Hägglund  
 
Handledare  Maria Smolander 
 
Syfte   Syftet med uppsatsen är att ta reda på aktiekursens reaktion på annonsering av  
  förvärv. Delsyftet är att se hur aktiekursen påverkas samt om det finns ett   
  tydligt mönster som syns i aktiekursen. 
 
Teori   Studien utgår från två olika teorier samt ett antal tidigare forskningar som teoretisk 
  referensram till uppsatsen. De teorier som tillämpas är den effektiva   
  marknadshypotesen och signalteorin.  
 
Metod  Studien utförs av en kvantitativ forskningsdesign med eventstudie som metodval. 
  Den undersöker totalt 80 genomförda förvärv från den svenska och amerikanska  
  teknologibranschen. Förvärven granskas från tre olikt långa eventfönster och äger  
  rum efter finanskrisen 2008. De bjudande bolagen har varit börsnoterade i   
  minst 257 börsdagar. OMXS30 är det indexet som jämförs med de svenska  
  företagen och Nasdaq-100 jämförs med de amerikanska företagen. 
 
Empiri  Resultatet visar att den genomsnittliga avvikande avkastningen, AAR, har en  
  minimal svängning och ligger väldigt nära noll. Den är signifikant på   
  5 procent-nivån på dagen innan händelsedagen med en AAR på -0,1771%. Den  
  kumulativa avvikande avkastningen ligger även den väldigt nära noll. I det  
  kortaste eventfönstret (-1,+1) är CAAR signifikant på 10 procent-nivån med  
  -0,317%. I eventfönsterna (-2,+2) och (-3,+3) är resultatet nära noll. 
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Abstract 
 
Title  Do acquisitions indirectly affect the share price? 

- An event study examining acquisitions impact on the stock price in the 
technology industry 

 
Authors  Eline Drage & Charlotte Hägglund 
 
Course Bachelor thesis in finance 
 
Purpose This paper aims to measure the impact of the bidding company’s share price  
  when announcing an acquisition. Partly to examine the impact on the   
  share price and partly to research the possibility of a certain pattern at the share  
  price of the bidding firm. 
 
Theory The essay is based on two different theories as well as several former research.  
  The theories that is applicated are the efficient market hypothesis and the signal  
  theory. 
 
Method The quantitative reasearch procesess approach used in this study is the event study 

modell. A total of 80 completed acquisitions is chosen from the Swedish and the 
American technology industry. All acquisitions are examined based on three 
different event windows, and the events take place after the financial crisis of 
2008. The bidding company’s have been listed on the stock market for at least 257 
days. OMXS30 is the applied index which compares the Swedish company’s share 
price and Nasdaq-100 is the applied index which compares the American 
company’s share price. 

 
Results The result shows that the average abnormal return, AAR, has a mininal oscillation 
  and is very close to zero. It is significant at the 5 percent level on the day before  
  the event day and has an AAR of -0.1771%. The cumulative abnormal return is  
  also very close to zero. In the shortest event window (-1,+1) is CAAR significant  
  at the 10 percent level with a value of -0.317%. The event windows (-2,+2) and  
  (-3,+3) showed a result close to zero. 
 
Keywords Acquisition, bidder company, abnormal return, efficient market hypothesis,  
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Ordlista 
 
AAR (average abnormal return) - Genomsnittlig avvikande avkastning 
 
APT - Arbitrage Pricing Theory 
 
AR (abnormal return) - Avvikande avkastning 
 
Bjudande företag - Det företaget som köper upp målföretaget. 
 
CAAR (cumulative average abnormal return) - Genomsnittlig kumulativ avvikande 
avkastning.  
 
CAPM - Capital Asset Pricing Model 
 
CAR (cumulative abnormal return) - Kumulativ avvikande avkastning där kumulativ står för 
“successivt adderande”, menat att varje diagram med CAR/CAAR innehåller information från 
alla föregående värden. 
 
CMR - Constant mean return modell 
 
Estimeringsfönster - Är den period som ligger före eventfönstret och används till att beräkna 
aktiens normala avkastning på marknaden. 
 
Eventfönster - Är den period som eventet mäts över. Eventfönstret fångar in de förändringar som 
skett i förbindelse med händelsen. 
  
Fusion - Är en överenskommelse mellan två företag om att slå sig samman och fortsätta som ett 
enligt företag istället för två separata. 
  
Förvärv - Sker när ett företag köper upp ett annat företag. 
  
Målföretag - Det företaget som blir köpt upp av det bjudande företaget. 
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1. Inledning 
 
 

Inledningsvis presenteras en bakgrund om ämnesvalet som efterföljs av problembakgrund. 

Avsnittet mynnar sedan ut till en problemformulering, undersökningsfrågor och syfte. Slutligen  

tar författarna upp vilka avgränsningar som valts för studien.  

 

 

1.1 Bakgrund 
 
Efter år med hög volatilitet och osäkerhet på börsen, befinner sig den globala marknaden just nu i 

ett högkonjunkturläge.1,2 Det är därför ett läge där fusioner och förvärv är högst aktuellt. Den 

globala aktivitetsvolymen för fusioner och förvärv nådde en miljard dollar i maj 2014 och är det 

högsta belopp som mätts sedan 2007.3 I figur 1 och 2 visas ökningen av förvärv och förvärvens 

storlek ifrån 1995 tills nu. 
 
Figur 1. Visar ökningen av förvärv i volym    

Figur 2. Visar ökningen av förvärv i storlek 

 

              
Källa: Financial Times 

 

                                                
1 EY (2014)  
2 Garrahan (2014) 
3 Ibid 
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Fusioner och förvärv kommer i vågor där slutet av varje våg oftast brukar sammanfalla med en 

kris eller lågkonjunktur.4 Det har under ett sekel uppstått sex stycken vågor där den sista vågen 

sträckte sig mellan år 2003-2007. Vad som utlöser början på en våg varierar över tiden. Det som 

gav upphov till den första vågen, som ägde rum år 1890-1903, var att företag i USA försökte 

bygga monopol i sina respektive branscher. De bildade i huvudsak stiftelser som är en extern 

form av horisontell integration. Regeringen anlade sedan lagar om konkurrensbegränsade 

beteenden och företagen började istället förvärva bolag utanför sin bransch, vertikal integration. 

Detta skapade tillväxt då de växte och blev större över fler branscher.5 

 

De följande fyra vågorna bestod bland annat av att skapa stordriftsfördelar, minska risker och 

kostnader, diversifiera intäktsströmmarna samt få kunskapsbaserade tillgångar. Dessa faktorer är 

oftast grunden till att förvärv utförs. Under 80-talet utvecklades nya marknader för obligationer 

utgivna av företag med dåliga kreditvärdigheter. Tillgången på krediter för att finansiera riskabla 

företag och transaktioner ökade lånefinansierade företagsförvärv och lånefinansierade 

kapitaltillskott. Vissa företag som hade köpt orelaterade verksamheter under föregående våg drog 

fördel av den blomstrande marknaden för att sälja delar av sina bedrifter som gått dåligt och 

fokusera på sin kärnverksamhet. I slutet av 90-talet ökade även gränsöverskridande förvärv där 

företag såg fusion och förvärv som det snabbaste och billigaste sättet att förvärva en förekomst i 

ett annat land och bevara sin plats i den globala ekonomin. Den vågen avslutades när IT-bubblan 

kom följt av lågkonjunktur.6 

 

Den sista våg som ägde rum år 2003-2007 handlade även där om gränsöverskridande förvärv och 

även branschkonsolideringar. Lånetransaktionerna som var aktuellt på 80-talet kom tillbaka. Den 

låga räntan i kombination med kredit tillgängligheterna ökade lånefinansierade företagsförvärv, 

där många var sponsrade av riskkapitalbolag. Vågen fick sitt slut efter bolånskrisen 2007. 

 

                                                
4 Martynova et al. (2008) 
5 Ferris et al. (2013) 
6 Ibid 
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Då den globala aktivitetsvolymen för fusioner och förvärv har nått sin topp sedan 2007 tror vissa 

marknadsaktörer att den globala marknaden befinner sig i en ny våg, men detta går ännu inte att 

hävda helt.7 
 

1.2 Problembakgrund 
 
Trots att det i dagsläget inte går att svara på om den globala marknaden befinner sig i en ny våg 

så kännetecknas 2014 av många och stora förvärv. Trenden visar att förvärv och fusioner kommer 

fortsätta öka och de branscher som förväntas genomföra flest förvärv framöver kommer vara life 

sciences, detaljhandel, fordonsindustri och teknologibranschen. De största köpen förväntas 

utföras i länder som Storbritannien, Kina, Indien, Japan, Australien och USA.8  

 

Teknologibranschen är en av de få branscher som har utvecklats snabbt under kort tid. En 

anledning till det är ständigt innovativa teknikprodukter såsom datasystem, 

videokonferensanläggningar och smarta mobiltelefoner. Dessutom bygger de flesta företagens 

affärer på IT-system för bland annat produktutveckling och kunduppgifter.9 För att 

teknologiföretag ska kunna stanna kvar på marknaden och inte konkurreras ut gäller det att hänga 

med i teknikutvecklingen och ständigt uppfylla kundernas behov. Teknologibranschen är den 

bransch som har de mest värdefulla varumärkena enligt en artikel i The Economist.10 Detta kan 

även styrkas då Millward Brown i sin rapport från 2013 rankar de 100 högst värderade globala 

företagen. Totalt sett finns det 16 teknologiföretag listade och de topp tre varumärkena på listan 

är alla från IT-branschen där Apple tar första platsen, Google ligger tvåa och IBM har tredje 

platsen. 

 

Det finns mycket teori och forskning kring hur aktiekursen påverkas av förvärv. En av de 

vanligaste teorierna som framtagen data jämförs med i dessa typer av studier är den effektiva 

marknadshypotesen. Fama, grundaren av den effektiva marknadshypotesen, hävdar att 

aktiekursen direkt påverkas när de olika aktörerna på marknaden får reda på ny information. I 

                                                
7 Ferris et al. (2013) 
8 EY (2014)  
9 Brown (2010) 
10 The Economist (2013) 
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samma ögonblick som nyheter annonseras på marknaden ska aktörerna agera direkt och 

aktiekursen påverkas därefter.11  

 

I de flesta amerikanska och europeiska studier som har undersökt aktiemarknadens respons av 

förvärvsnyheter har resultatet visat att aktiekursen har en tendens att falla eller ligga 

genomsnittligt nära noll istället för att stiga.12 I en artikel skriven av Denis och Yosk styrker 

författarna påståendet om att fusioner och förvärv är värdeförstörande för aktieägarna i det 

bjudande företaget.13 Även Moeller, Schlingemann och Stulz kommer i deras studie fram till att 

aktiekursen faller efter annonsering av förvärv, vilket kommer att tas upp senare i uppsatsen.14 Å 

andra sidan finns det även studier som visar motsatsen. Bland annat har forskaren Rosen 

undersökt sambandet mellan lyckade förvärv. Han ser ett mönster av lyckade förvärv som ligger 

nära i tiden, skapar en positivitet bland marknaden och investerare som gör att nya förvärv även 

dem tas emot positivt som avspeglas i stigande aktiekurs.15 Dock är dessa studier skriva innan 

finanskrisen och därav svårt att veta vad som gäller nu. 

 

Därför tycker författarna att det vore intressant att undersöka förvärv efter finanskrisen för att ta 

reda på investerarnas agerande vid annonsering av förvärv och hur det påverkar aktiekursen. Som 

tidigare nämnt är teknologibranschen en intressant bransch som kommer att genomföra många 

förvärv under de kommande åren. Då författarna inte har hittat några tidigare forskningar gjorda 

över teknologibranschen tycker de att det är speciellt intressant och väljer därför att inrikta sig på 

den branschen.  

 

1.3 Problemformulering 
 

Författarna kommer studera om aktiekursen till det bjudande företaget påverkas efter 

annonseringen av förvärv under åren 2009 - 2014. 
 

 

                                                
11 Fama (1970) s.384 
12 Andrade et al. (2001) s.110–120 
13 Denis et al. (2002) s.1969 
14 Moeller et al. (2005) s.757-782 
15 Rosen (2006) 
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1.4 Undersökningsfrågor 
 
För att lättare kunna besvara problemformuleringen har följande delfrågor ställts upp: 

 
● Hur påverkas aktiekursen till det bjudande företaget efter uppköpet av målföretaget har 

annonserats? 
● Finns det ett tydligt mönster över aktiekursens påverkan? 

 

1.5 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på aktiekursens reaktion på annonsering av förvärv samt att se 

hur aktiekursen påverkas och om det finns ett tydligt mönster i det bjudande företagets aktiekurs. 

  

1.6 Avgränsningar 
 
Författarna har valt att avgränsa sig till förvärv inom teknologibranschen då teknologibranschen 

är en av de branscher där det kommer att ske flest förvärv framöver.16 USA är ett av de länder 

som antas genomföra de flesta uppköp framöver.17 Författarna tittar därför på svenskbjudande 

företag samt amerikanskbjudande företag i perioden 2009-2014. Gemensamt för alla förvärv är 

att de bjudande företagen är väl etablerade på den svenska marknaden.  
 

 
  

                                                
16 EY(2014) 
17 Ibid 
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2 Teori 
 
 

I det följande kapitlet presenteras och förklaras de teorier som undersökningen bygger på. Kritik 

tas upp om den effektiva marknadshypotesen samt hur teorierna ska tillämpas i studien. Slutligen 

presenteras tidigare studier inom det aktuella forskningsområdet.  

 

 
 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen 
 

 Den effektiva marknadshypotesen, EMH, är en teori som grundades av ekonomen Eugene Fama 

på 1970-talet. Han menar att det finns ett samband mellan marknadens effektivitet och den 

information som finns tillgänglig. Definitionen av att en marknad ska anses som “effektiv” är att 

de aktuella priserna på marknaden reflekterar allt tillgänglig information. Dessutom är priset 

riktat så att det återspeglar investerare och dess analyser av marknaden. I Famas artikel tar han 

upp tre antaganden som måste vara uppfyllda för att den effektiva marknadshypotesen ska gälla. 

Det första antagandet är att det inte får vara några transaktionskostnader i värdepappers- och 

aktiehandel. Fortsättningsvis ska all tillgänglig information vara kostnadsfri och finnas tillgänglig 

för alla marknadsaktörer. Slutligen förutsätter teorin att alla aktörer på marknaden bedömer och 

tolkar informationen på samma sätt. Detta gör det omöjligt för aktörer att få ut högre avkastning 

av sina investeringar än den normala avkastningen som marknaden ger, då priset justeras direkt 

när informationen finns tillgänglig.18 

 

Utifrån Famas sista antagande om aktörers tolkande av den tillgängliga informationen finns det 

tre olika kriterier som författaren Shleifer tar upp i sin bok “ineffecient market”. Det första 

kriteriet som nämns är att alla investerare antas vara rationella i sin handling. När investerare är 

rationella värderar de varje värdepapper och aktie för sitt fundamentala värde. När ny information 

når marknaden, ändras värdet på tillgången omedelbart till ett högre eller lägre värde, beroende 

på om nyheten är bra eller dålig. När marknadsaktörerna är fullt rationella tolkar de den 

                                                
18 Fama (1970) s.387 
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tillgängliga informationen likadant. Det finns därför ingen möjlighet till vinst då priset på aktien 

stiger i samma stund som nyheten publiceras. 

 

Det kan hända att aktörerna på marknaden inte tolkar nyheten på samma sätt beroende på 

exempelvis ofullständig information eller misstolkning och därav sker en avvikelse av 

rationaliteten, kallad slumpmässigt avvikande rationalitet. Om aktörerna tolkar informationen 

olika där några övervärderar och andra undervärderar en tillgång kommer priset, förutsatt att det 

är lika många aktörer i respektive grupp, ändå att ligga konstant som om marknaden skulle vara 

fullt rationell.  

 

Shleifers sista kriterium är arbitrage, vilket innebär att det finns möjlighet till att göra vinst på 

marknaden då det både finns aktörer som är irrationella och rationella. De irrationella 

investerarna har antingen undervärderat eller övervärderat tillgången vilket gör att de rationella 

investerarna kan göra vinst på de undervärderade aktierna tills dess att aktien har fått sitt 

fundamentala värde. De rationella aktörerna kan även gå med riskfri vinst genom att köpa en 

undervärderad tillgång från en marknad och sedan sälja den med vinst på en annan marknad.19 

 

Fama skiljer mellan tre former av EMH. Svag, semi-stark och stark effektivitet. Den svaga 

formen tittar på historisk data för att estimera hur aktiekursen förändras i framtiden. Fama menar 

att det inte är möjligt att få någon form av arbitragevinster. Detta kan förklaras med att 

aktieavkastning är helt oförutsägbart baserat på historisk avkastning20. Aktuella teorier i denna 

form är bland annat random walk. Den svaga effektiviteten är en form som inte kommer att 

användas i den här uppsatsen eftersom studien både kommer användas historisk data samt 

tillgänglig information.  

 

Vidare tar Fama upp den andra formen av effektivitet som han kallar den semi-starka formen. 

Förutom historisk data tar den även hänsyn till all tillgänglig information som bland annat 

årsrapporter, kvartalsrapporter och pressmeddelanden. Fama menar även i den här formen av 

effektivitet att det inte är möjligt att uppnå arbitragevinster21då priserna på aktiekursen direkt 

                                                
19 Shleifer, A. (2003) 
20 Ibid 
21 Ibid 
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förändras av den nya informationen. Den enda möjligheten att uppnå vinster är genom insider 

information. Den här formen av EMH är den som tillämpas i uppsatsen. Författarna använder sig 

av historisk data i form av historiska aktievärden, och tillgänglig information i form av de 

bjudande företagens pressmeddelanden av förvärv.  

 

Den sista formen är den starka. I den ingår allt som tidigare har nämns i den semi-starka formen. 

Den starka formen tar även hänsyn till insider information. Fama menar att när investeraren 

tillägnar sig sådan information, kommer informationen läcka så snabbt att priset på aktien direkt 

justeras. Därmed hinner inte investeraren uppnå någon vinst22. Den formen kommer inte att 

tillämpas i uppsatsen då den inte syftar till att undersöka om prisförändringen på aktiekursen 

påverkas annorlunda om det finns individer med insiderinformation.  

 

Figur 3. Förhållandet mellan de olika formerna i den effektiva marknadshypotesen 

 
Källa: Egen sammansatt 
 

2.2 Kritik mot EMH 
 
Teorin om den effektiva marknadshypotesen vilar på en rad antaganden som måste uppnås för att 

hypotesen ska kunna tillämpas. Teorin har prövats och kritiserats av flera forskare från dess att 

den utformats. I Shleifers bok tas det också upp kritik mot EMH som riktar sig till kriterierna om 

rationalitet, avvikande rationalitet och arbitrage. Shleifer menar att det inte går att ha en marknad 

som är fullt rationell i verkligheten då exempelvis inte alla aktörer väljer att diversifiera sina 

                                                
22 Shleifer, A. (2003)  
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portföljer. Aktörer kan även välja att gå till experter och få rådgivning istället för att handla 

utifrån sin egen syn och tolkning av tillgänglig information. 23 

 

Detsamma gäller med avvikande rationalitet. Enligt EMH går det ut på att marknadens aktörer 

avviker från det rationella tänkandet och där deras agerande kommer slå ut varandra. Kritiken till 

detta kriteriet är att det inte avspeglar verkligheten här heller. Ett exempel Shleifer tar upp är att 

inte enbart investeraren är irrationell, utifrån påverkan av rykten eller liknande. Han menar att 

även fondförvaltare kan tänka irrationellt. En fondförvaltare kan välja aktier utifrån vart andra 

förvaltare väljer att placera sina aktier. Anledningen till detta är för att minska risken att fonden 

och sig själv kommer framstå som dåliga.24 

 

När kritiken mot arbitrage tas upp hävdar Shleifer även här att kriteriet har vissa komplikationer 

emot verkligheten. Han menar att det finns färre rationella investerare på marknaden än det finns 

irrationella. Därav skapas det en hög risk för de rationella investerare då det krävs stora 

investeringar för att upprätthålla en balans på marknaden. De kan även drabbas av stora förluster 

om dåliga nyheter publiceras.25 

 

2.3 Tillämpning av den effektiva marknadshypotesen 
 
I denna studie tillämpas, som tidigare nämnt, den semi-starka effektiviteten i den effektiva 

marknadshypotesen. Den semi-starka formen hävdar att investerare inte kan göra vinster då 

aktiepriset justeras så fort den nya informationen annonseras. I och med det bör aktiekursen efter 

ett genomfört förvärv endast påverkas av uppköpshändelsen, då marknaden redan har absorberat 

all övrig tillgänglig information. För att författarna ska kunna dra slutsatser som stöds av den 

semi-starka effektiviteten måste det därför vara en förutsättning att endast den oförutsedda delen 

av förvärvet påverkar aktiepriset. I denna uppsats använder författarna sig utav tillgänglig 

information i form av pressmeddelanden som har utannonserat relevanta förvärv för studien. 

Historisk data hämtas i form av historiska aktievärden för det bjudande företaget och även för det 

                                                
23 Ibid 
24 Shleifer, A. (2003)  
25 Shleifer, A. (2003)  
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index under samma tidsperiod. Därefter jämförs de båda variablernas värden med varandra för att 

kunna redogöra för eventuell avvikande avkastning. 

 

2.4 Signalteorin 
 
Signalteorin ser på hur investerare reagerar på en specifik företagsåtgärd. Detta förutsätter att 

informationen är asymmetrisk, det vill säga att marknadsaktörerna inte har tillgång till samma 

information.26 I ett företag har ledningen mer information än aktieägarna då de även har tillgång 

till insider information i bolaget. Signalteorin går ut på att ledningen förmedlar insider 

informationen till investerarna i form av signaler, där deras fokus är att sätta företaget i bra ljus. 

Detta görs genom att vinkla nyheterna till bolagets fördel och signalerna kan då upplevas som 

antingen mer positiva eller negativa än de egentligen är. Investerarna antas alltid agera rationellt 

på nyheter, men däremot kan informationen tolkas olika av olika investerare och utfallet kan 

därför bli annorlunda än ledningen avsett. 
 

2.5 Tillämpning av signalteorin 
 
Aktiekursens påverkan av förvärv skulle kunna förklaras med signalteorin. Beroende på om 

investerarna tolkar uppköpet som något positivt eller negativt kan utfallen se olika ut. Ses 

uppköpet som någonting negativt enligt aktieägarna, och signalteorin om att alla agerar rationellt 

gäller, säljer de av sina aktier. Om de däremot tolkar nyheten som någonting positivt investeras 

det mer i företaget och aktiekursen ökar. Denna teori kan förhoppningsvis senare hjälpa till att ge 

förklaring och förståelse till studiens resultat. 
 

2.6 Tidigare studier 
 
Nedan sammanfattas sex stycken studier som författarna anser relevanta till den här uppsatsen. 

Alla sex studier använder eventstudie som forskningsmetod. Studierna är alla vinklade olika och 

är ifrån olika tidsperioder.  
 

                                                
26 Boulding et al. (1993) 
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2.6.1 Khanal, Mishra & Mottaleb 2013 
 
I studien från 2013 beskriver Khanal, Mishra och Mottaleb hur fusioner och förvärv påverkar 

aktiekursen i den amerikanska etanolbaserade bränsleindustrin. De väljer att fokusera på den 

industrin av den anledningen att industrin är beroende av fusioner och förvärv för att växa, samt 

att inga andra forskare har studerat industrin förut. Khanal, Mishra och Mottaled valde 38 

uppköpshändelser i USA från 2010 till 2012 som är valda ifrån börsnoterade företag. I 

eventstudien använder sig författarna av ett estimeringsfönster på 255 dagar. De har valt att 

undersöka olika tre olika långa eventfönster: (-30,+30), (-2,+2), (-5,+5). Författarna använder 

både z-test och t-test för att komma fram till resultatet.  

 

Studiens resultat visar att den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen, CAAR, är 

positiv för alla bjudande företag, i alla tre eventfönster som undersöks. Eventfönstret på 60 dagar 

(-30,+30) resulterar i en positiv avkastning på 3,88 procent, eventfönstret på 10 dagar (-5,+5) 

med en positiv avkastning på 2,7 procent och det sista eventfönstret på 4 dagar (-2,+2) med en 

positiv avkastning på 0,48 procent. Studiets författare kommenterar att konklusionen de kommer 

fram till stämmer överens med konklusionen från tidigare empiriska studier. De kommer därför 

med slutsatsen att den amerikanska etanolbaserade bränsleindustrin är av samma finansiella 

karaktär som har hittats i andra sektorer inom förvärvsteori.27 

 

2.6.2 Rosen 2006 
 

I en artikel skriven av Rosen undersöks sannolikheten att aktiekursen stiger i samband med ett 

tillkännagivande av ett förvärv om nyligen genomförda förvärv har tagits väl emot av marknaden. 

Den positiva inställningen på marknaden efter ett gynnsamt förvärv kan spridas vidare till andra 

investerare vilket leder till en positiv intuition, definierat som ”merger momentum”. Med andra 

ord menar Rosen att en “het” marknad oftast talar för positiv aktiekursutveckling hos det 

bjudande företaget när det nyligen förekommit fler förmånliga uppköp.  

 

Rosens undersökning studerar 6259 genomförda förvärv av offentliga företag på den amerikanska 

marknaden där det bjudande företaget köpt minst 50 procent av målföretaget. Förvärven som 

                                                
27 Khanal et al. (2013)  
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undersöks i studien är utförda mellan år 1982 och 2001 och syftet är att få en fastställning av att 

hans påstående om merger momentum stämmer i verkligheten.28  

 

Studiens resultat visar att avkastningen på det bjudande företaget då marknaden är “het” visas 

vara sämre på lång sikt jämfört med de förvärv som utförs när marknaden inte är het. 

Sammanfattningsvis ser han ändå ett samband i att utvecklingen av aktiekursen blir positiv om 

marknaden reagerat positivt på tidigare förvärv och där det genererat mer avkastning.29 

 
 

2.6.3 Moeller, Schlingemann & Stulz 2002 
 
Moeller, Schlingemann och Stulz har gjort flera studier under 2000-talet där de år 2002 

undersöker alla avslutade amerikanska förvärv under perioden 1980-2001. Samtliga förvärv är 

börsnoterade och de uppgår till 12 023 stycken. Författarna granskar de bjudande företaget i 

förvärven med ett eventfönster på tre dagar, vilket motsvarar en händelsedag samt en dag före 

och en dag efter annonseringen (-1,+1). Deras estimeringsfönster sträcker sig över 205 börsdagar.  

 

Resultatet av studien visar att på kort sikt uppgår den genomsnittliga avvikande avkastningen till 

1,1 procent för det bjudande företaget. Alla resultat är även t-testade för att se om studien är 

valid.30 

 
 
2.6.4 Moeller, Schlingemann & Stulz 2005 
 
Några år senare släpps ytterligare en artikel av samma författare där de undersöker 

värdeutvecklingen av aktiekursen för 4136 stycken förvärv på den amerikanska marknaden under 

perioden 1998-2001. Detta för att de sista fyra åren från den tidigare undersökningen som gjordes 

2002 skilde sig markant i värde.  

 

Det författarna kommer fram till i undersökningen av åren 1998-2001 är att den genomsnittliga 

aktiekursen sjunker med 12 procent hos det bjudande företaget. Anledningen till det är att det 

                                                
28 Rosen (2006)  
29 Ibid 
30 Moeller et al. (2002)  
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hade gjorts 87 stora förlustaffärer. De affärerna utgör endast 2,1 procent av de 4136 förvärv som 

studerats, men de står för 43,4 procent av de pengar som spenderats på förvärv och därav har de 

en stor påverkan på det genomsnittliga värdet under den tidsperioden. De stora förlustaffärerna 

utgjorde en genomsnittlig avvikande avkastning på -10,6 procent.31  
 

2.6.5 Jarrel & Poulsen 1989 
 
Författarna Jarrel och Poulsen börjar deras artikel med att ta upp anledningen till varför de valt 

ämnet. Tidigare studier hade visat att vid förvärv har investerarna till målföretaget en positiv 

avkastning, men hos det bjudande företaget tenderar avkastningen att bli nära noll eller negativ. 

Jarrel och Poulsen önskar av den anledningen undersöka olika situationer av anbud eller offerter 

för att ta reda på hur de olika situationerna påverkar avkastningen till investerarna. De använder 

sig av ett urval på 450 förvärv i perioden 1963-1986. 

 

I studien undersöks tre olika perioder, 1960-talet, 1970-talet och 1980-talet. De tittar även på två 

olika eventfönster, (-10,+20) och (-2,+1). Studien resulterar i att det bjudande företagets 

avkastning på aktievärde är nära noll eller lite negativ beroende på de olika tidsperioderna och 

eventfönsterna studien använder sig av.32 

 

2.6.6 Cakici, Hessel & Tandron 1996 
 
Den här studien från 1996 undersöker utländska företag som förvärvar amerikanska målföretag 

för att att ta reda på om aktiekursen till det bjudande företaget ökar. Cakici, Hessel och Tandron 

tittar på 195 förvärv under perioden 1983-1992. De undersöker också 112 stycken förvärv där det 

bjudande företaget är amerikanskt och målföretaget är utländskt under samma period.  

 

Studiens resultat visar att utländska bjudande företag får en positiv effekt på AAR av förvärv på 

amerikanska målföretag. De klarar däremot inte av att bevisa samma på amerikanska företag som 

förvärvar utländska målföretag.33 
 

                                                
31 Moeller et al. (2005) s. 757-782. 
32 Jarrel et al. (1990) s 12-19 
33 Cakici et al. (1996) s 307-329 
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Figur 4. Sammanfattning av relevanta tidigare studier 

Författare Undersökningsår Innehåll Resultat 

Khanal, 
Mishra och 
Mottaleb, 
2013 

2010-2012 Undersöker bjudande bolag i 
amerikanska förvärv, 38 
stycken. Där de tittar på 
kumulativa genomsnittliga 
avvikande avkastningen på 3 
olika eventfönster. 

Resultatet på CAAR blir: 3,88 
procent på 60 dagar , 2,7 procent 
på 10 dagar , 0,48 procent på 4 
dagar 

Rosen, 2006 1982-2001 Undersökningen omfattar 
observation av 6 259 stycken 
förvärv för att se om det finns 
ett samband mellan ökad 
aktiekurs och positiv marknad. 

Resultatet visar att om det nyligen 
genomförts gynnsamma förvärv 
blir marknaden ”het”. Då ökar 
chansen att avkastningen för ett 
nytt förvärv ska bli positivt, kallad 
”merger momentum”. 

Moeller, 
Schlingemann 
och Stulz, 
2002 

1980-2001 Undersöker 12 023 stycken 
bjudande företags aktiekurs 
efter annonsering av förvärv i 
USA. 

Resultatet författarna fått fram är 
att den genomsnittliga avvikande 
avkastningen, AAR, blir 1,1 
procent. 

Moeller, 
Schlingemann 
och Stulz, 
2005 

1998-2001 Undersöker 4 136 stycken 
bjudande företags aktiekurs 
efter annonsering av förvärv i 
USA. 

3 år efter deras tidigare studie 
tittar författarna enbart på de sista 
4 åren. De fokuserar på de 87 
företag som gick med stor förlust. 
AAR på dem blir -10,6% 

Jarrel och 
Poulsen, 1989 

1963-1986 
 

Undersöker 450 förvärv för att 
se om deras resultat har samma 
utfall som tidigare studier då 
målföretagets avkastning är 
positiv men bjudande företaget 
blir nära noll eller negativ. 

Författarnas resultat är att 
avkastningen blir nära noll eller 
lite negativ. 

Cakici, Hessel 
och Tandron, 
1996 

1983-1992 Undersöker 195 utländska 
förvärv gjorda på amerikanska 
företag och 112 amerikanska 
förvärv gjorda på utländska 
företag, för att ta reda på om de 
bjudande företag får ökning i 
aktievärdet. 

Studien resulterar i att de 
bjudande utländska företagen får 
en ökning i aktievärdet, men att 
författarna inte kan påvisa 
detsamma med de bjudande 
amerikanska företagen. 
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2.6.7 Tillämpning av tidigare forskningar 

 

Utifrån vad resultatet i denna studie visar, kan de tidigare forskningarna antingen se samband 

mellan resultaten eller så kan de förkastas. Denna studie undersöker olika långa eventfönster 

liksom Khanal, Mishra och Mottalebs samt Jarrel och Poulsens studier gör. De kan därav hjälpa 

till att förklara denna studies uppkommande resultat. I och med att denna studie även undersöker 

den genomsnittliga avvikande avkastning och kumulativa avvikande avkastning, som de tidigare 

forskningarna också gör så kan resultaten även jämföras här. Detsamma gäller för varje vald 

tidigare studiers slutsats. Hur de förklarar resultatet utifrån olika teorier kan hjälpa med förklaring 

av denna studies utfall och kan därav dra kopplingar mellan denna studie och de tidigare 

forskningarna. 
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3. Metod 
 

 

Författarna redogör vilken metod studien använder sig av och varför den metoden valts. Därefter 

beskrivs det vetenskapliga förhållningssättet och angreppssättet. Genomförandet av studien 

redogörs i avsnittet om eventstudie och slutligen tas metodkritik, reliabilitet och validitet upp. 

 

 

3.1 Val av metod 
 

De två vanligaste tillvägagångssätten för att samla in empiri till en samhällsvetenskaplig 

forskning är utifrån två metoder, kvalitativt och kvantitativt forskningsdesign. Den kvalitativa 

metoden lämpar sig främst när forskare vill tolka hur någon uppfattar en viss händelse. Metoden 

utförs främst genom intervjuer för insamling av data och forskaren går mer in på djupet i studien 

för att skapa sig en ökad helhetsförståelse. Metod nummer två kännetecknas främst av att 

forskare systematiskt samlar in data från ett stort antal enheter för att öka möjligheten till att 

kunna dra generella slutsatser.34  

 

I den här uppsatsen använder författarna sig av den kvantitativa forskningsdesignen för att få svar 

på problemformuleringen och undersökningsfrågorna. De använder data i form av historiska 

aktiekurser som tillämpas i en eventstudie. Denna statistiska metod förklaras senare under 

metoddelen.35  

 

3.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt och angreppssätt 
 

Epistemologins frågeställning handlar om vad som är eller kan betraktas som godtagbar kunskap 

inom ett ämnesområde. När det talas om epistemologi så tas det upp två ståndpunkter där den ena 

är positivism och andra hermeneutik. Positivism bygger på en användning av naturvetenskapliga 

metoder vid studien av den sociala verkligheten. Den inkluderar endast den kunskap som 

                                                
34 Larsen (2009) s.82 
35 Bryman et al. (2005) s.342, 394 
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forskaren kan uppleva via sinnen och därmed bekräftas. Hermeneutik, även kallad läran om 

tolkning, innebär att forskaren identifierar sig med det som undersöks och skapar en tolkning och 

förståelse.36 Utifrån författarnas kvantitativt valda forskningsmetod är uppsatsens 

epistemologiska frågeställning mer positivistisk än hermeneutisk. 

 

Positivismens syfte är tämligen deduktivt då den arbetar mot att generera att hypoteser kan 

prövas i verkligheten för att möjliggöra ställningstagande vid lagmässiga förklaringar.37 

Författarna använder sig utav ett deduktivt angreppsätt i uppsatsen då den effektiva 

marknashypotesen deduceras utifrån teorier kring aktiemarknadens reaktion på förvärv. 
 

3.2 Population och urval 
 

Population är alla de enheter som finns i det område som undersöks.38 I denna studie är 

populationen de förvärv som gjorts av svenska och amerikanska företag inom teknologibranschen 

efter finanskrisen år 2008. Utifrån populationen görs ett urval som i den här studien består av 20 

förvärv gjort av svenskbjudande företag och 60 förvärv gjort av amerikanskbjudande företag. 

Tillsammans avser uppsatsen 80 genomförda förvärv. De svenskbjudande företagen är alla de 

svenska IT-företag som utfört förvärv under given tidsperiod. De amerikanskbjudande företagen 

är slumpmässigt utvalda då det finns betydligt fler IT-företag från USA som utfört förvärv under 

2009-2014. Inte mer än 60 amerikanskbjudande företag väljs ut då författarna inte vill ha för stor 

dominans av amerikanska företag.  Den aktiekurs författarna fokuserar på är aktiekursen till det 

bjudande företaget. De amerikanska företagen har valts ut efter kriteriet om att de är väl 

etablerade på den svenska marknaden. 

 

3.3 Bortfall 
 
Det inträffar olika problem då förvärven väljs ut. Dessa problem leder till att vissa händelser har 

exkluderats från studien. Problemen som uppstår är att det bjudande företaget inte har varit 

börsnoterat tillräckligt länge och att det bjudande företaget inte längre är ett publikt börsnoterat 

                                                
36 Bryman et al. (2005) s.36 
37 Larsen (2009) s. 23 
38 Ibid 
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företag under studiens val av tidsperiod. Författarna är även tvungna att utesluta vissa händelser 

där det inte funnits tillräckligt pålitliga pressmeddelanden.  

 

3.4 Datainsamling och källkritik 
 
Studien använder sig av sekundäranalys vilket innebär att den data som används har samlats in av 

andra institutioner än författarna själva. Fördelen med att utföra studien med sekundäranalys är 

att den blir betydligt mer tidseffektiv och mindre kostsam än om författarna själva skulle samlat 

in all data.39 För att få fram urvalet använder författarna sig av databasen Factiva. Den är en av 

Dow Jones sökdatabaser där det kan hittas nyhetsmaterial från 118 olika länder med allt från 

pressmeddelanden till dagstidningar. Genom att använda filtreringsfunktionen till databasen, fick 

författarna enbart fram relevanta pressmeddelanden som används till studien. De fyllde i fälten 

för specifikt land, bransch, tidsperiod och det engelska sökordet för förvärv, “acquisition”. 

 

Författarna anser att databasen är mycket trovärdig. De kunde även enkelt leta upp de 

pressmeddelandena från Factiva på respektive företags hemsida vilket styrker källans 

trovärdighet ytterligare. När alla förvärven är sammanställda går författarna igenom dem 

ytterligare en gång för att stämma av så rätt datum används som händelsedag. 

 

För att kunna utföra en eventstudie, samlar författarna in data från två perioder kallade 

estimerings- och eventfönstret. Den hemsida som används vid datainsamling från de svenska 

företagen och indexet OMXS30 är nasdaqomxnordic.com. Till de internationellt bjudande 

bolagen används hemsidan finance.yahoo.com och indexet som valts är Nasdaq-100. Hemsidorna 

anser författarna vara högt trovärdiga och pålitliga och de har använts till flera tidigare studier. 

Däremot finns fler av de svenska undersökningsföretagen med på OMXS30, som är ett index på 

de 30 största företag i Sverige. Bland annat finns Alfa Laval, Ericsson och Telia Sonera med.40 I 

och med att detta är ett index finns redan de företagen med. Det betyder att det företaget som är 

med att påverka indexet blir jämfört med samma index, vilket är kritikvärdig. 

 

                                                
39 Bryman et al. (2005) s.231-234 
40 Avanza (2014) 
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Till studiens teoretiska del används både vetenskapliga artiklar, internetkällor och litteratur. De 

vetenskapliga artiklarna som studien refererar till är granskade före publicering och även använts 

som refereras av andra vetenskapliga artiklar. Därav ses artiklarna som mycket trovärdiga. Dock 

kan författarna kritisera sättet de har sammanfattat och tolkat de tidigare forskningar i uppsatsen, 

då de har läst dem utifrån denna studiens vinkel. Vilket kan ha lett till feltolkningar i vissa delar 

av forskningarna. 

 

Litteraturen som används är dels kurslitteratur och även aktuella böcker skrivna av professorer i 

företagsekonomi. Samtliga böcker är skrivna inom loppet av 11 år och har därför uppdaterad och 

relevant fakta. Internetkällorna är från stora internationella hemsidor som EY och Financial 

Times. Däremot kan företagen välja att vinkla deras nyheter för dess egen fördel. Det kan leda till 

att informationen blir missvisande. 
 

3.5 Eventstudie 
 
Eventstudie förknippas ofta med Famas teori om den effektiva marknashypotesen där eventstudie 

är en testform i den semi-starka form.41 En eventstudie undersöker effekten av ett event, det vill 

säga, om en händelse eller annonsering av en händelse påverkar en rörelse i aktiepriset. Detta 

görs genom att beräkna skillnaden mellan två tidsfönster kallade eventfönster och 

estimeringsfönster.42 Tidsperioden i en eventstudie kan göras på både lång och kort sikt där det 

på en långsiktig studie även finns med ett observationsfönster som avser tiden efter eventfönstret 

(se figur 5). Längre eventfönster, från 10 till 20 börsdagar före och efter händelsedagen, ska 

fånga in all relaterad information till förvärvet i området runt händelsedagen. I mindre 

eventfönster, från 1 till 10 dagar före och efter händelsedagen, är den avvikande avkastningen 

smalare för att minska sannolikheten för överlappande händelser.43 I en vetenskaplig artikel 

skriven av Fama, kan det läsas om hur han kritiserar eventstudie med långa tidsfönster. Han 

menar att det inte går att uppskatta korrekt förväntad avkastning för längre tidsperioder om 

tidsfönstret är för långt. Anledningen till detta är att förändringarna i aktiepriset efter händelsen 

                                                
41 Hillier et al. (2013) s.360-362 
42 MacKinlay (1997) s.15 
43 Jarrel et al. (1990) s.16 
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kan bero på andra faktorer än just de som valts att undersökas.44 I och med det väljer författarna 

att se över aktiekursens reaktion på kort sikt och inte ta med något observationsfönster. De 

använder sig av tre olika eventfönster där ena är på 3 dagar innan och 3 dagar efter (-3,+3). Den 

längden av eventfönster är en av de vanligaste förekommande i eventstudier.45 Författarna 

använder sig också utav ett eventfönster på 2 dagar före och 2 dagar efter (-2,+2) samt 1 dag före 

och 1 dag efter (-1,+1).  

 

I en artikel från 1997 skriven av MacKinlay presenteras tillvägagångssätten i en eventstudies 

utformning. Författarna väljer att följa MacKinlays metod på utförandet av eventstudie. De 

presenteras i sju steg på följande sätt: 
 

3.5.1 Definition av eventet 
 
Den första uppgiften att genomföra i en eventstudie är att definiera händelsen av intresse, den 

dagen som nyheten om förvärvet släppts, samt att definiera den tidsperiod före och efter 

annonseringen, kallat eventfönster. Eventfönstret ska fånga in de förändringar som skett runtom 

händelsedagen i tidpunkten t=0.46 Författarna har som tidigare nämnt tre olika eventfönster där 

de sträcker sig tre börsdagar före händelsedagen och tre börsdagar efter annonseringsdagen samt 

en och två dagar innan och efter. Författarna väljer det längsta eventfönstret (-3,+3) av den 

anledning att det räcker med tre börsdagar innan händelsen för att kunna få med eventuellt 

insiderinformation som kan ha läckt och ryktesspridningar som kan upptäckas i eventfönstret. De 

två andra perioderna väljer författarna för att se resultatet av ett smalare eventfönster. 
 
 

3.5.2 Urvalskriterier 
 
Efter identifieringen av händelserna fortsätter författarna med att fastställa ett urval av 

undersökningsobjekten samt vilka kriterier som ska gälla för dem.47 

 

                                                
44 Fama (1998) s.286-287 
45 Benninga (2008) 
46 MacKinlay (1997) s.14 
47 Ibid 
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De kriterier som är satta för urvalet i denna studie är följande: 

 

● Förvärvet ska ha genomförts efter sista finanskrisen år 2008. 

● Det bjudande företaget ska vara börsnoterat under minst 257 börsdagar. 

● Förvärven ska ha genomförts helt. 

● Enbart förvärv inom teknologibranschen ska ingå i studien. 

● Observationerna på aktiekursens reaktion ska enbart granskas på kort sikt. 

● De amerikanska företagen ska vara väl etablerade på den svenska marknaden. 

 

 

Under finanskrisens lågkonjunktur misslyckades sju av tio förvärv och de gick med stor förlust.48 

I en undersökning gjord av Öhrlings PricewaterhouseCoopers beskrivs problemet att 

lågkonjukturen och finanskrisen ökade kraven på väl fungerande processer och strategier för att 

integrera förvärvade verksamheter samt genererade svårigheter och maximera värdet av 

förvärvet. Därför väljer författarna att enbart se på förvärv som utförts efter finanskrisen. 

 

Då estimeringsfönstret omfattar 250 börsdagar och det längsta eventfönstret är på sju börsdagar 

bör det bjudande företaget vara börsnoterat i minst 257 börsdagar. Om företaget inte skulle vara 

börsnoterat under den tidsperioden behöver det förvärvet förkastas. Dell är ett exempel på ett 

företag som författarna behövde förkasta under studiens gång då där de i oktober 2013 slutade 

vara börsnoterade.49 

 

Händelsedagen som används till samtliga förvärv är den dagen som det bjudande företaget 

annonserar i ett pressmeddelande att hela förvärvet är utfört. Därför tittat författarna enbart på 

fullt utförda förvärv. 

 

Teknologibranschen är en ständigt växande bransch som har de mest värdefulla varumärkena i 

världen.50 Efter finanskrisen från 2009 minskade de flesta branscher och marknader i värde, 

                                                
48 Öhrlings (2008) 
49 Dell.com (2013) 
50 The Economist (2013)  
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förutom teknologibranschen. Den ökade i värde med 6 procent.51 Förvärv i branschen steg även 

från finanskrisens slutår.52 Som även nämnts i bakgrundskapitlet rangordnade Millward Brown 

de 100 högst värderade globala varumärkena år 2013. De tre förstnämnda företagen är Apple, 

Google och IBM, alla från teknologibranschen. Detta styrker ytterligare att teknologibranschen är 

den bransch som dominerar i det moderna samhället.53 Utifrån det ovannämnda väljer författarna 

att enbart undersöka förvärv som genomförts av att det bjudande företaget är ett teknologiföretag. 

 

Med hänsyn till Famas kritik mot långa observationer som nämns tidigare, väljer författarna att 

enbart granska den avvikande avkastningen på kort sikt. Definitionen av väl etablerade företag är 

att de amerikanska företagen har någon form av verkan i Sverige. Varje amerikanskt företag som 

undersöks har en svensk hemsida och nästan alla har kontor i Sverige. Det är endast Facebook, 

Amazon och Ebay som inte har det. Författarna definierar likaväl dessa som välkände företag och 

väl etablerade på den svenska marknaden. 66 procent av befolkningen som använder internet är 

Facebookanvändare, och enligt Statistiska Centralbyrån har en av sex personer använt internet för 

att sälja varor och tjänster på sidor som till exempel Ebay och Amazon. 54,55 

 

Sammanfattningsvis har 80 förvärv tagits fram utifrån urvalskriterierna. Det var svårare att hitta 

svenska IT-företag än amerikanska som utfört förvärv under den givna tidsperioden. Utifrån 

Factivas databas hittades totalt 20 svenska IT-företag som utfört förvärv under tidsperioden 2009-

2014. Dessa 20 företag uppfyller alla de givna urvalskriterierna. För att de amerikanska företagen 

inte skulle vara för dominerande, valde författarna att plocka ut 60 stycken förvärv. 
 
 

3.5.3 Fastställande av estimeringsfönster 
 
När händelsen är fastställd och eventfönsterna beslutats ska estimeringsfönstret för studien 

bestämmas. Estimeringsfönstret och eventfönstret bör inte överlappa varandra då 

estimeringsperiodens avkastning inte får påverkas av eventfönstrets eventuella ryktesspridningar 

                                                
51 Brown (2010) 
52 Ibid 
53 Brown (2013) 
54 Nilsson (2013) 
55 Mjömark (2014) 
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eller spekulationer som kan finnas i eventperioden.56 Strong redogör i sin artikel att 

estimeringsfönstrets storlek i tidigare studier har uppskattats allt från 60 dagar till 600 dagar. 

Författarna har valt att uppskatta studiens estimeringsfönster till 250 börsdagar då det 

representerar ungefär ett år. Det blir en total granskningsperiod på 257 börsdagar då 

eventfönstrets längsta period har tre börsdagar före och tre börsdagar efter händelsedagen, T=0. 

För de två andra eventfönsterna med fem respektive tre dagar blir granskningsperioden 255 samt 

253 dagar. 
 
 

 

 

 

Figur 5. Eventstudiens omfattning, där T=0 är händelsedagen 

Källa: Egen sammansatt 
 

3.5.4 Beräkning av normal avkastning 
 
När den normala avkastningen räknas ut så räknas den förväntade avkastningen ut under perioden 

om förvärvet inte hade utförts. Den kan räknas ut genom två olika modeller, antingen genom en 

statistisk eller ekonomisk modell. I den statistiska modellen finns marknadsmodellen och CMR, 

där marknadsmodellen mäter korrelationen mellan en enskild akties avkastning och marknadens 

avkastning. I CMR antas det att den genomsnittliga avkastningen är konstant över tiden. I den 

ekonomiska modellen finns modellerna CAPM och APT.57 Enligt Armtage är marknadsmodellen 

den vanligaste modellen som används då den anses vara mer flexibel och lättast att tillämpa.58 

                                                
56 Strong (1992) s.538 
57 Ibid 
58 Armitage (1995) s.46 
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Utifrån detta väljer författarna att tillämpa marknadsmodellen i studien. Beräkningen av den 

normala avkastningen sker över eventfönstret.  

 
Den normala avkastningen beräknar författarna enligt marknadsmodellens följande form: 
 

Formel 1. Marknadsmodellen 
 

(E)Rit =αi +βi ∗Rmit +εit  

 
Källa: MacKinlay, A C. 1997 

 
Där: 
(E)Rit = Förväntad normal avkastning för aktie i på dagen t. 
𝛼i= Alfavärde för aktie i. 
ßi = Betavärde för aktie i. 
Rmit = Avkastning på marknadsindex i på dagen t. 
𝜀it = Slumpvariabeln för aktien i vilket har ett förväntat värde på 059 
 
 
För att kunna tillämpa marknadsmodellen behövs uträkningar av respektive posts värden. 
Författarna började med att ta fram den dagliga avkastningen för den enskilda aktien och därefter 
detsamma för marknadsindex. Den dagliga avkastningen för den enskilda aktien beräknas enligt 
följande form: 
 

Formel 2. Daglig avkastning för den enskilda aktien 
 

Rit =
Pit −Pit−1
Pit−1  

Källa: MacKinlay, A C. 1997 
Där: 
Rit = Avkastning för aktie i på dagen t 
Pit = Stängningskurs för aktie i på dagen t 
Pit-1 = Stängningskurs för aktien i på dagen t-1 
 
Den dagliga avkastningen för marknadsindexet beräknar författarna enligt följande form: 
 

Formel 3. Daglig avkastning för marknadsindex 
 

                                                
59 MacKinlay (1997) s.19 
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 Rmit =
Pmit −Pmit−1
Pmit−1

 

Källa: MacKinlay, A C. 1997 
 
Där: 
Rmit = Avkastning för marknadsindex på dagen t. 
Pmit = Stängningskurs för marknadsindex på dagen t. 
Pmit-1 = Stängningskurs för marknadsindex på dagen t-1.60 
 
 
Därefter räknar författarna ut betavärdet. Beta är riktningskoefficienten och anger 
regressionslinjens lutning. Den är den systematiska risken och motsvarar aktiens känslighet vid 
förändring i marknadsportföljens avkastning.61 Författarna går efter följande formel när beta 
räknas ut: 
 

 
 

Formel 4. Betavärde för enskild aktie 
 

 βi =
Cov(Ri,Rm )
σ 2 (Rm )

 

Källa: MacKinlay, A C. 1997 
Där: 
ßi = betavärde för aktie i 
σ2(Rm) = variansen för marknadsindex 
Cov(Ri,Rm) = kovariansen mellan avkastning på aktien och avkastning på marknadsportföljen 
 

När beta är framtaget fortsätter författarna med nästa steg i MacKinlays tillvägagångssätt av 

eventstudien, nämligen att fastställa alfa. Alfa är den punkt där regressionslinjen skär y-axeln. 

Den är den företagsspecifika avkastningen och därav den osystemastiska risken.62 För att räkna ut 

alfavärdet använder författarna sig av följande formel: 
 

Formel 5. Alfavärde för enskild aktie 
 

 αi = Ri −βiRm  
Källa: MacKinlay, A C. 1997 

                                                
60 MacKinlay (1997) s.14-16 
61 Hillier et al. (2013) s.283-285 
62 Ibid 
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Där: 
α = Alfavärde för aktie i. 
Ri  = Den genomsnittliga avkastningen på aktien för aktie i. 

Rm  = Den genomsnittliga avkastningen på marknadsindex i. 
βi = Betavärde för aktie i. 
 

3.5.5 Beräkning av avvikande avkastning 
 
Den avvikande avkastningen, AR, är nästa post författarna räknar fram. Den räknar de ut genom 

att den förväntade avkastningen, ERit subtraheras från den faktiska avkastningen, Rit. Differensen 

visar resultatet av eventets effekt på marknaden efter förvärvets annonsering, då avkastningen 

inte följer det normala längre.63 Författarna beräknar den avvikande avkastningen enligt följande 

form: 

 
Formel 6. Avvikande avkastning för enskilda aktien 

 

 ARit = Rit −ERit  
Källa: MacKinlay, A C. 1997 

 
Där: 
ARit = Den avvikande avkastningen för aktien i på dagen t 
Rit = Avkastningen för aktien i på dagen t 
ERit = Den förväntade avkastningen för aktien i på dagen t 
 
Därefter räknas den kumulativa avvikande avkastningen, CAR, fram. Det är den summerade 

avvikande avkastningen under en viss tidpunkt. Kumulativ står för “successivt adderade” vilket 

betyder att varje diagram med CAR innehåller information från alla värden i AR. Författarna 

räknar ut CAR genom följande formel: 
 

Formel 7. Kumulativa avvikande avkastning 
 

 CARi(t1,t2) = ARit
t=t1

t2

∑  

Källa: MacKinlay, A C. 1997 
Där: 
                                                
63 MacKinlay (1997) s.19-21 
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CARi(t1,t2) = Den kumulativa avvikande avkastningen 
ARit = Den avvikande avkastningen 
t1	  = Den första undersökningsdagen 
t2 = Den andra undersökningsdagen 
 

3.5.6 Beräkning av genomsnittlig avvikande avkastning 
 
När AR är framtagen beräknas därefter ett medelvärde på alla företags AR per dag, den så kallade 

AAR. Där “N” är antal observationer. Den genomsnittliga avvikande avkastningen beräknar 

författarna ut enligt följande form: 
 

  
 
 
 
 
 

Formel 8. Genomsnittlig avvikande avkastning 
 

 AARt =
1
N

ARit
t=1

N

∑  

Källa: MacKinlay, A C. 1997 
 

 
 
Där: 
AARt = Den genomsnittliga avvikakande avkastningen 
ARit = Den avvikande avkastningen för aktien i på dagen t 
n	  = Antal observationer 
 
Slutligen räknar författarna ut den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen, CAAR. 

Den visar genomsnittet av CAR på samtliga eventfönsters alla dagar. CAAR beräknas enligt 

följande form: 
 

Formel 9. Genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen 
 

 CAAR(t1,t2) =
1
N

ARt
t=1

N

∑  
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 Källa: MacKinlay, A C. 1997 
 
Där: 
CAAR(t1,t2)	  = Den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen 
ARt = Den avvikande avkastningen 
t1= Den första undersökningsdagen 
t2= Den andra undersökningsdagen 
n	  = Antal observationer 
 

3.5.7 Tolkning och slutsats 
 

Det avslutande steget i MacKinleys tillvägagångssätt av eventstudien är tolkning och slutsats. I 

det steget hypotesprövas resultaten som fåtts fram. Detta görs för att säkerställa statistisk 

signifikans.64 Författarna presenterar hypotesprövningen och dess tillvägagångssätt i 

nedanstående stycke. Resultaten redovisas under empiridelen och analyseras senare under 

analysdelen. 

 

3.5.8 Hypotesprövning 
 
Lind, Marchal och Wathen definierar en hypotes som ett uttalande om en populationsparameter 

som har ett föremål att verifiera. De definierar hypotesprövning som en procedur som är baserat 

på ett urvalsbevis och sannolikhetsteori för att avgöra om hypotesen är en rimlig förklaring.65 En 

hypotesprövning kan förklaras i fem steg, vilket författarna använder sig av. 

 

Steg ett innebär att ställa upp en nollhypotes och en mothypotes. Nollhypotesen skrivs som H0, 

där H står för “hypotes”, och med noll menas att sambandet är lika med noll, således inget 

samband mellan variablerna. Mothypotesen skrivs som H1, och är motsatsen till nollhypotesen. 

Mothypotesen vill alltid förkasta nollhypotesen, och den visar att det finns ett samband mellan 

variablerna. Mothypotesen blir ofta refererad som forskningshypotesen. Det är den som 

författarna huvudsakligen vill undersöka. Innan hypotesen ställs upp, måste författarna bestämma 

om det ska användas ett enkelsidigt eller dubbelsidigt test. Ett enkelsidigt test kännetecknas av att 

det finns en riktning i undersökningen.66 Vid ett enkelsidigt test vill det utifrån syftet antigen 

                                                
64 MacKinlay (1997) s.24 
65 Lind et al. (2012) s.334-335 
66 Ibid. 
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undersökas om det skiljer sig positivt eller negativt ifrån noll. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka hur förvärv påverkar aktiekursen. Det finns ingen riktning i denna uppsats. Därför 

väljer författarna att använda sig av ett dubbelsidigt test. Detta test undersöker om resultatet 

skiljer sig ifrån noll, både positivt och negativ, eller om det inte gör det.  

 

Utifrån antagningen som beskrivits ovan, väljer författarna att genomföra två olika 

hypotesprövningar. En prövning görs på den genomsnittliga avvikande avkastningen, AAR, och 

en prövning görs på den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen, CAAR. Testet på 

CAAR genomförs tre gånger, en för varje eventfönster; (-3,+3), (-2,+2), (-1,+1). Nedanför är 

hypoteserna formulerade: 

 

 

H0: AAR = 0  

Marknaden reagerar inte på annonseringen av förvärv. Den genomsnittliga avvikande 

avkastningen är lika med noll. 

H1: AAR ≠ 0 

Marknaden reagerar på annonseringen av förvärv. Den genomsnittliga avvikande avkastningen är 

inte like med noll. 

 

H0: CAAR = 0  

Marknaden reagerar inte på annonseringen av förvärv. Den genomsnittliga kumulativa avvikande 

avkastningen är lika med noll. 

H1: CAAR ≠ 0  

Marknaden reagerar på annonseringen av förvärv. Den genomsnittliga kumulativa avvikande 

avkastningen är inte lika med noll. 

 

Författarna anser att hypotestestet på CAAR är det mest väsentliga till studien. Det är den som 

testar eventfönsterna som helhet. Ändå tycker författarna att det är intressant att hypotespröva 

AAR eftersom den kan förklara delar av CAAR. Om det är en signifikant avvikelse i AAR 

kommer det att påverka CAAR vilket kan hjälpa till att förklara och förstå CAARs resultat. 
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När nollhypotesen och mothypotesen har ställts upp är nästa steg att bestämma signifikansnivån. 

Den blir definierad av sannolikheten att förkasta nollhypotesen när nollhypotesen är sann. 

Symbolen för signifikansnivå är alfa, ∝, som i detta sammanhang betyder risk. De vanligaste 

risknivåerna är 10 procent (0,1), 5 procent (0,05) och 1 procent (0,01). Det är ingen nivå som kan 

appliceras till alla tester. Det måste bedömmas vilken nivå som passar bäst till den specifika 

undersökningen beroende på hur stor felmarginal som kan accepteras. I denna studie gör 

författarna en prövning på alla tre signifikansnivåerna som nämns ovan. 

 

Det tredje steget är att bestämma vilket värde av statistiska tester som ska användas. Tester som 

z, t, F och 𝜒2 är några exempel. Majoriteten av alla tidigare forskningarna som är presenterat 

under teoridelen i denna uppsatsen har använd sig av t-test. Författarna anser därför att detta test 

är det mest relevanta testet för den här uppsatsen då det är mer jämförbart med tidigare studier. 

Därför är t-test valt som statistisk test i denna uppsats. I ett t-test räknas det fram ett t-värde som 

behövs i det sista steget. 

 

Att bestämma området i fördelningen där nollhypotesen ska förkastas, är steg fyra. Området 

bestäms först och främst utifrån vilket statistisk test som valts innan, men i detta fall också av att 

det är ett dubbelsidigt test, av signifikansnivåns samtliga frihetsgrader. Det som skiljer området 

där nollhypotesen förkastas och området där nollhypotesen inte förkastas är det kritiska värdet. 

När testet är dubbelsidigt finns det två kritiska värden, ett övre värde och ett nedre värde. Dessa 

två värden har tillsammans med t-värdet, betydelse i hypotesprövningens sista steg. 

 

Det här steget, steg fem, handlar om att komma fram till en konklusion. Här jämförs t-värdet som 

har räknats fram med de kritiska värdena. Om t-värdet är större än det nedre kritiska värdet men 

mindre än det övre kritiska värdet ligger det inom området där nollhypotesen inte ska förkastas, 

och ska därför inte förkasta nollhypotesen. Däremot om t-värdet är mindre än det nedre kritiska 

värdet och större än det övre kritiska värdet ska nollhypotesen förkastas då det ligger inom det 

området där nollhypotesen förkastas. Det finns endast två utfall, antingen förkastas 

nollhypotesen, eller så accepteras den. I hypotesprövningen använder författarna sig av 

statistikprogrammet IBM SPSS. Detta program räknar ut t-testet direkt. Det enda som behövs 

läggas in i programmet är CAR och AAR som författarna räknade ur enligt tidigare redovisade 
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steg. När det utförs ett t-test med hjälp av SPSS, kommer p-värdet fram. Om p-värdet är mindre 

än signifikansnivån ska nollhypotesen förkastas, och om det är större än signifikansnivån ska inte 

nollhypotesen förkastas. Eftersom denna studie utför en dubbelsidig t-test är det viktig att komma 

ihåg att signifikansnivån delas i två när den jämförs med p-värdet. Ju mindre p-värdet är, desto 

mindre är sannolikheten för att nollhypotesen är sann. 
 

3.6 Metodkritik 
 
Vid genomförandet av en eventstudie väljs eventsfönstret längd ut. Författarna anser att det finns 

problematik med eventfönstret, bland annat då det inte fångar upp allt som har med förvärvet att 

göra. Ofta kommer ledningen i det bjudande företaget med uttalanden om att ett förvärv är under 

förhandling. Dessa uttalanden är också nyheter runt förvärvet som kan få aktiekursen att 

påverkas. I denna studie upptäckte författarna att dessa typer av nyheter kring förvärvet ofta 

publiceras upp till många månader innan förvärvet gick genom. När studiens längsta eventfönster 

är på sju dagar, täcker inte eventfönstret den eventuella påverkan, vilket i vissa fall kan ge 

missvisande resultat.  

 

Ett annat problem som kan förekomma är att andra händelser än förvärv påverkar eventfönstret. 

Nyheter i form av osystematiska risker som en sparkad VD eller nedgång i försäljningen är 

exempel på nyheter som endast påverkar det enskilda förtaget. I motsättning till osystematiska 

risker påverkar systematiska risker eller nyheter hela marknaden, och aktiekursen i det bjudande 

företaget kommer därför inte avvika. Författarna försöker att undvika detta med att använda sig 

av kortare eventfönster, däremot kan sådana nyheter fortfarande förekomma.  

 

3.7 Reliabilitet    
 
Reliabilitet mäter studiens tillförlitlighet och huruvida resultatet från en undersökning blir likadan 

om undersökningen skulle genomföras igen.67 Reliabilitet påverkas av flera olika faktorer såsom 

                                                
67 Lundahl et al. (2009) s.152 
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tidpunkten på nyheten, vilket mätinstrument som används samt vem som utför mätningen och hur 

den utförs.68  

 

För att få fram tidpunkten av händelsen använder författarna sig utav tillgänglig information i 

form av pressmeddelanden. Alla händelser gås igenom två gånger för att säkerställa att rätt 

händelsedag används. De data som används i studien är hämtad från börsen och är även den 

tillgänglig för allmänheten. Därav bör värdena som fås fram vara samma om studien replikeras. 

 

Metoden som används i uppsatsen är eventstudie. Den är stegvist sammanställd under 

metoddelen och bör därför vara lätt att följa vilket stärker reliabiliteten om andra forskare skulle 

utföra samma studie. Författarna sammanställer data från alla 80 händelser där de räknar ut 

samtliga steg som presenteras i eventstudiedelen. Författarna har kontinuerligt gjort stickprov för 

att minska felinmatningsrisken.  

 

Däremot tror författarna att urvalet är det som eventuellt kan avvika vid omprövning då förvärven 

har blivit slumpmässigt utvalda till en viss grad från databasen Factiva. I den svenska 

teknologibranschen används samtliga förvärv som gjorts under den givna tidsperioden, det lär 

därför bli densamma vid omprövning. De amerikanska förvärven har blivit också valts ut genom 

Factiva och utifrån de urvalskriterier som satts upp. Ett kriterium är att de bjudande företagen ska 

vara väl etablerade på den svenska marknaden. Författarna har därför valt amerikanska företag 

som även har någon form av verkan i Sverige. Varje amerikanskt företag i studien har en svensk 

hemsida och är välkänt i Sverige. Om studien skulle bli replikerad av andra forskare så kan det 

skilja sig från hur “väl etablerade” väljs att tolkas. 

3.8 Validitet  
 
Validitet är ett mått på om en undersökning mäter det den är avsedd att mäta. Det definieras som 

“frånvaron av systematiska mätfel”. För att en studie ska vara valid krävs det att den är reliabel, 

vilket författarna anser att studien uppnår. Validitet delas upp i inre och yttre validitet.69  

 

                                                
68 Körner et al. (2005) 
69 Lundahl et al. (2009) s.150 
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För att uppnå inre validitet krävs det att studien uppvisar trovärdighet och relevans. I den här 

studien kan den inre validiteten ifrågasättas då det inte med säkerhet kan uppges att den 

avvikande avkastningen enbart beror på förvärvet. Den avvikande avkastningen kan även styras 

utav externa faktorer. Att ha korta eventfönster minskar sannolikheten att andra händelser skulle 

uppstå vid samma tidsperiod. Däremot kan det ändå visa sig att andra faktorer av aktuella nyheter 

såsom årsredovisningar eller kvartalsrapporter spelar in och påverkar avkastningen.70 Författarna 

tror därför att den inre validiteten är mest trovärdig när eventfönstret har 3 börsdagar (-1,+1). 

 

Yttre validitet anger i hur hög grad resultatet kan generaliseras.71 I den här studien innebär det att 

resultatet från de observerade förvärven skulle gälla för alla förvärv som gjorts under den givna 

tidsperioden och som är listade på Nasdaq OMX Nordiq och Yahoo Finance. Om andra 

avgränsningar och urvalskriterier hade angivits skulle det ge ett annat slutresultat, därav är inte 

den yttre validiteten uppnådd. 

4. Empiri 
 
 

Nedan redovisas studiens resultat. Först presenteras en överblick av alla förvärv sedan 

presenteras den genomsnittliga avvikande avkastningen samt den kumulativa avvikande 

avkastningen med hjälp av grafer och tabeller. Därefter lägger författarna fram resultatet av 

hypotesprövningarna. 

 

 
 
I den här studien ingår totalt 80 förvärv som observeras under tidsperioden 2009-2014. Alla 

förvärv har granskats noggrant utifrån de urvalskriterier som satts upp. När förvärven sätts in i en 

tidsram syns det att precis efter finanskrisen var det ett fåtal förvärv som genomfördes inom 

teknologibranschen. Antalet förvärv ökar enormt över tiden och från 2009 till år 2012 har 

ökningen för de aktuella förvärven stigit med över 300 procent. Detta kan kopplas med avsnittet 

om urvalskriterier och vad Brown skriver i sin studie från år 2013. Han nämner i sin studie att 

                                                
70 MacKinlay (1997) s.19 
71 Lundahl et al. (2009) s.151 
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antal förvärv tenderar att växa efter finanskrisen, vilket stämmer överens med vad för utfall denna 

studies förvärv fått. I figur 6 visas antal förvärv per år ifrån år 2009 till 2014.  

 
Figur 6. Antal förvärv per år 

 
Källa: Egen sammansatt 
 
 

 

Resultatet visar att den genomsnittliga avvikande avkastningen, AAR, har en minimal svängning 

och ligger väldigt nära noll. Den är signifikant på 5 procent-nivån dagen innan händelsedagen 

med en AAR på -0,1771 procent. Det skiljer endast 0,3 procent över det längsta eventfönstret     

(-3,+3). Den kumulativa avvikande avkastningen ligger även den väldigt nära noll. I det kortaste 

eventfönstret (-1,+1) är CAAR signifikant på 10 procent-nivån med -0,317 procent. I 

eventfönstret med tre dagar innan och tre dagar efter (-3,+3) sjunker den med -0,14 procent. 

 
Figur 7. AAR i procent, (-3,+3) 



 42 

 
Källa: Egen sammansatt 
 
 
Figur 8. AAR i procent samt p-värdet från hypotesprövningen 

 
** Indikerar statistisk signifikans på 5 procent-nivån 
Källa: Egen sammansatt 
 
 
I figur 7 redovisas resultatet av den genomsnittliga avvikande avkastningen, AAR, som 

författarna räknat ut enligt tidigare förklarat tillvägagångsätt. Det kan även läsas tydligare i figur 

8. I figur 8 visas också värdet som kom fram under hypotesprövningen, p-värde, vilket författarna 

kommer tillbaka till i sista del av empirin. Som det framkommer i båda figurerna är svängning i 

AAR minimal. Den är högst två dagar innan händelsedagen och är på ca 0,1 procent över den 

förväntade avkastningen. Lägst är AAR dagen innan händelsedagen på ca -0,2 procent. Detta ger 

ett spänn på 0,3 procent, vilket är väldigt nära noll. 
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Uträkningen av CAR och CAAR kan läsas av i figur 9 och 10 nedan. Resultatet som kan läsas i 

figur 9 visar CAR i eventfönstret tre dagar innan och tre dagar efter händelsedagen (-3,+3). CAR 

svänger lite i negativ riktning, men är ändå nära noll. Det kommer ännu tydligare fram i figur 10 

som visar CAAR i alla tre eventfönsterna. Resultatet går från att vara negativt i eventfönsterna tre 

och en dag innan och efter händelsen, till att vara positivt i eventfönstret två dagar innan och efter 

händelsen. När detta är nämnt skiljer det endast ca 0,35 procent från det mest negativa resultatet i 

(-1,+1) till det enda positiva resultatet i (-2,+2). 
 
Figur 9. CAR i procent (-3,+3) 

 
Källa: Egen sammansatt 
 

 

 

 

Figure 10. CAAR i procent samt p-värden ifrån hypotesprövningen för studiens 
eventfönster 

 
* Indikerar statistisk signifikans på 10 procent-nivån 
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Källa: Egen sammansatt 
 
När hypotesprövningarna ska redovisas, börjar författarna med hypotesprövningen på AAR. 

Författarna har som tidigare nämnt valt att titta på alla signifikansnivåerna, 10, 5 samt 1 procent-

nivån. Resultaten som redovisas i figur 8 och 10 visar signifikansnivån i antal stjärnor. Inga 

stjärnor betyder ingen statistisk signifikans på någon av studiens tre signifikansnivåer. Som 

nämnt tidigare svänger AAR under hela eventfönstret. Det finns inget tydligt mönster. Utifrån 

hypotesprövningen är det endast dagen innan annonseringen av förvärvet som är signifikant. 

Dagen innan visar den största nedgången i AAR, vilket är intressant. Detta betyder att för alla 

andra dagar i eventfönstret gäller nollhypotesen som är att marknaden inte reagerar på 

annonseringen av förvärv. Den genomsnittliga avvikande avkastningen är lika med noll.  

 

Resultaten för CAAR visar att endast ett eventfönster är signifikant. Eventfönstret en dag innan 

och en dag efter är signifikant på 10 procent nivån. Detta kommer inte som någon överraskning 

eftersom att dagen innan i AAR också var signifikant i sin hypotesprövning. Det betyder att 

eventfönsterna tre och två dagar innan och efter inte är signifikanta. Författarna kan därför inte 

förkasta nollhypotesen, vilket betyder att marknaden inte reagerar på annonseringen av förvärv. 

Detta vill säga att den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen är lika med noll. 
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5. Analys 
 
 
I det här avsnittet analyseras resultaten som kom fram under empirin. Till en början tillämpas 
resultatet till studiens tidigare teorier och sedan till de forskningar som tagits upp.  
 
 
Resultatet som redovisas i empirin visar att aktiekursen på bjudande företag tenderar att sjunka 

något när den slutgiltiga annonseringen av förvärvet blir officiellt. Även fast det finns en trend är 

inte hela resultatet statistiskt säkerställt. När det gäller den effektiva marknadshypotesen som 

denna studie delvis valt att stödja sig på är det svårt att se en tydlig trend. Även fast det är svårt 

att fastställa, kan resultatet appliceras till flera av de tidigare studierna författarna har använt sig 

av i teoridelen. 

 

Som tidigare nämnt i teoridelen antar den effektiva marknadshypotesen att marknaden agerar 

direkt på ny information. Författarna valde att jämföra sina resultat med den semi-starka 

effektiviteten. Det som kom fram i empirin är att AAR endast är signifikant en dag innan 

händelsen, och att CAAR endast är signifikant i eventfönstret en dag innan och en dag efter. I 

båda fallen är det de observationerna som har störst avvikelse ifrån noll. AAR visar en avvikelse 

på ungefär -0,18 procent och CAAR visar en avvikelse på ungefär -0,32 procent. Dessa är 

signifikanta på 10 procent samt 5 procent nivåerna och författarna förkastar därför nollhypotesen. 

Detta betyder att marknaden reagerar på annonseringen av förvärvet och att avvikelsen skiljer sig 

ifrån noll. Författarna måste behålla nollhypotesen i resten av fallen då hypotesprövningen på 

dessa inte är signifikanta. Att AAR och CAAR inte avviker särskilt mycket från noll är därför ett 

faktum, men antagandet om att marknaden inte reagerar såsom den effektiva marknadshypotesen 

säger måste diskuteras. Frågan om marknaden inte reagerar eller om den inte tycker nyheten om 

förvärv är positiv eller negativ är svår att svara på eftersom denna studie inte belyser varför, utan 

endast hur aktiekursen förändras.  

 

Shleifer tar upp tre kriterier till aktörers tolkande av tillgänglig information i den effektiva 

marknadshypotesen. Ett av dessa kriterier är slumpvist avvikande rationalitet. Kriteriet kan hjälpa 

med att ge en förklaring till varför marknaden inte reagerar avsevärt mycket. Det som kan ha 

skett är att aktörerna på marknaden har tolkat nyheten om förvärvet på olika sätt. Det kan ske när 
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informationen är ofullständig. Vissa investerare ser förvärvet som negativ och andra som positivt. 

Utifrån Shleifers antaganden tar investerarnas beslut ut varandra, vilket visas i en mindre 

avvikande AAR och CAAR. 

 

En annan förklaring till resultatets utfall skulle kunna göras utifrån signalteorin. Detta förutsätter 

att det förekommer asymmetrisk information på marknaden. Ledningens insider information 

förmedlas till aktieägarna i form av signaler som tolkas antingen positivt eller negativt. Utifrån 

studiens resultat har den genomsnittliga kumulativa avvikande avkastningen negativ lutning 

under samtliga eventfönster. Det kan antas att investerarna ser negativt på annonseringen av 

förvärv eller inte reagerar på det alls. Eftersom den inte har en speciellt kraftigt avtagande CAAR 

verkar ett fåtal investerare ha sålt av sina tillgångar och resterande inte gjort någon handling. 

Signalerna från ledningen har därför inte fått en så stor påverkan på investerarna.  

 

MacKinlay skriver i sin artikel om att eventfönstret fångar upp eventuella ryktesspridningar och 

läckage av insiderinformation vilket skulle kunna kopplas till denna studies resultat. Vid 

granskning av AAR på eventfönstrets längsta period både sjunka och stiga värdena under dagarna 

före händelsedagen. Detta kan förklaras med att investerare har fått tillgång till information i 

form av eventuella läckage om framtida nyheter innan nyheten har släppts. Däremot är 

svängningen så pass liten att inga större antaganden kan göras i den här studien.  

 

När författarna tittar på studiens tidigare forskningar kan de hitta stöd i några av dessa. I studien 

till Khanal, Mishra och Mottaleb, 2013, blev CAAR av eventfönstret på fyra dagar 0,48 procent. 

Detta eventfönster är det mest jämförbara i enlighet till denna studie. Den genomsnittliga 

kumulativa avvikande avkastningen är mindre avvikande i detta eventfönster jämfört med de två 

andra på tio och sextio dagar. I dessa två blev avvikandet 2,7 procent samt 3,88 procent. Även 

fast resultatet i deras studie visade en positiv avkastning skiljer inte resultatet ifrån eventfönstret 

på fyra dagar särskilt mycket jämfört med författarnas resultat.  

 

Rosens resultat av sin studie från 2006 visar mergers momentum. Det innebär att chansen för att 

få positiv avkastning är större vid en positiv aktiemarknadsutveckling, när marknaden är “het”. I 

förhållande till de här studien avviker Rosens teori mot studiens resultat då avkastningen visade 

motsatt effekt. Rosen studerar sina förvärv på lång sikt och utifrån det analyserar han sina resultat 
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och jämför med mergers momentum. Om denna studie skulle ha ett observationsfönster efter 

eventfönstret och därav kunna se hur aktiekursen utvecklades vidare skulle det nog varit lättare 

att hitta likheter med Rosens studie. Han undersökte också om marknaden var “het” eller inte, 

under den tiden respektive förvärv annonserats. Detta är ingenting författarna tittade på. 

 

De två studierna Moeller, Schlingemann & Stulz gjort går hand i hand med varandra då deras 

sista studie är ett utplock av de förvärv som redan granskades i studien innan. Den genomsnittliga 

avvikande avkastningen från studien år 2002 ligger på 1,1 procent. Den skulle vara ännu högre 

om inte 80 av deras stora förlustförvärv drog ned värdet. Därför gjorde de om undersökningen år 

2005 och tog enbart med de aktuella åren där de 80 stora förlustförvärven genomfördes. AAR i 

den studien visar negativ avkastning på -10,6 procent. Det kan även hända att den här studiens 

resultat har påverkats av förlustförvärv. Däremot är det ingenting som författarna har 

uppmärksammat under studiens gång. 

 

Cakici, Hessel och Tandrons studie från 1996 jämförde förändringen på aktiekursen till det 

bjudande företaget i två olika grupper av målföretag. I den ena gruppen var målföretaget 

amerikanskt och i den andra gruppen var målföretaget icke-amerikanskt. Studien resulterade i att 

det var en statistiskt säkerställd positiv avvikande avkastning, medan resultatet i den andra 

gruppen inte kunde påvisas som statistiskt säkerställd. I den här uppsatsen är det störst vikt av 

amerikanska målföretag. Därmed kan resultaten från denna uppsats få stöd av Cakici et al.  

 

Studien ifrån 1989 av Jarrel och Poulsen är speciellt applicerbar. Den kom fram till samma 

resultat som tidigare redovisas i denna studie, nämligen att aktiekursen var nära noll eller lite 

negativ. Detta är intressant med tanke på att den studien blev gjord för 15 år sedan. Det är den 

studie som bäst kan tillämpas i den här uppsatsen även fast denna studie är statistisk säkerställd, i 

motsats till vad författarna kan visa på.  

 

Sammanfattningsvis har de flesta teorier och tidigare forskningar hjälpt med förklaring och 

förståelse av studiens resultat. Några av de tidigare forskningarna har haft samma riktning som 

den här studien har haft och andra har inte. Däremot kan delar av de tidigare forskningarna ändå 

appliceras i denna studie. Detsamma gäller teorierna studien har valt att stödja sig på. 
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6. Slutsats 
 
 

Nedan kommer författarnas slutsats som redovisas utifrån empirin och analysen. Det här 

avsnittet ska besvara studiens undersökningsfrågor. 

 

 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att ta reda på aktiekursens reaktion på annonsering av 

förvärv. Undersökningsfrågorna lyder som följande: 

 

● Hur påverkas aktiekursen till det bjudande företaget efter uppköpet av målföretaget har 

annonserats? 

● Finns det ett tydligt mönster över aktiekursens påverkan? 

 

Resultatet som kommer fram i denna studie är att det är en avvikelse på den genomsnittliga 

avvikande avkastningen en dag innan händelsedagen, och att det är en kumulativ genomsnittlig 

avvikande avkastning i det kortaste eventfönstret (-1,+1). Båda resultaten är statistisk 

säkerställda, AAR på 5 procent nivån samt CAAR på 10 procent nivån. Den genomsnittliga 

avvikande avkastning för de resterande dagarna visar ingen avvikelse som är statistisk 

säkerställd. Detta gäller också för den kumulativa genomsnittliga avvikande avkastningen i 

eventfönsterna (-3,+3) och (-2,+2).  

 

Författarna kan därmed sammanfatta att aktiekursen till bjudande företag inte påverkas av 

annonsering av förvärv förutom dagen innan händelsedagen. De övriga dagarna i eventfönstret (-

3), (-2), (0), (+1), (+2), (+3) svänger med så liten grad att de beaktas som noll. Däremot dagen 

innan händelsedagen (-1) minskar aktiekursen med -0,1771 procent. Det förklarar även varför 

CAAR i perioden (-1,+1) också är statistisk säkerställd.  

 

Författarna kan därför se en svag trend. Den börjar med att ligga nära noll tills dagen innan 

förvärvet är helt genomfört. Då sjunker aktiekursen lite för att de resterande dagarna hålla sig 

stabilt på den nya nivån. 
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7. Avslutande diskussion 
 
 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat. Författarna kommer med egna synpunkter och 

tolkningar av studiens empiri, analys och slutsats. Avslutningsvis presenterar författarna förslag 

på hur studien kan vidareutvecklas. 

 

 
Teknologibranschen är som tidigare nämnt en växande bransch på de flesta marknader som 

Sverige påverkas av. Det är intressant att resultatet författarna redovisar i denna uppsats visar att 

aktiekursen avviker minimalt ifrån den förväntade avkastningen. Som togs upp i 

problembakgrunden kommer förvärv att ha stor betydelse i framtiden då det förväntas att öka i 

båda volym och storlek.  

 

Då det inte kan påvisas någon avvikande avkastning efter förvärven gjorts, är många av de 

bjudande företagen fortfarande väldigt framgångsrika. Under den här studien gjorde Apple fyra 

förvärv och tog ändå förstaplatsen på Millward Browns topp 100 lista på de högst värderade 

globala företagen. Eftersom volymen av förvärv ökar och teknologiföretagen blir mer 

framgångsrika ser författarna möjligheten att investerarna väljer att behålla sina aktier oavsett om 

förvärv utförs. Fler av de bjudande företagen som har använts i uppsatsen har gjort ett tiotal 

mindre och större förvärv bara under de senaste åren. Det kan även tänkas att då förvärv har ökat 

i antal och blivit mer vanligt vill investerarna inte påverkas speciellt mycket av förvärv.  

 

Med tanke på att teknologibranschen har växt mycket de sista åren och teknologiföretagen blir 

mer framgångsrika ser författarna en annan anledning till studiens redovisade resultat. Då 

teknologibranschen förväntas öka kan förklaringen vara att aktiekursen egentligen ökar med 

förvärv, men att det inte syns. Det som menas är att det är en jämn ökning inom 

teknologibranschen och när den förväntade avkastningen räknades ut baserat på tidigare aktiekurs 

i eventestimeringsfönstret, ökade inte aktiekursen något mer än förväntad, även fast den har ökat 

mer än andra branscher.  
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Ett tredje anledning till att studiens resultat i de flesta fall inte visar någon avvikande avkastning 

kan förklaras av att de flesta förvärv tar lång tid att genomföra. Dessutom är den dag som sattes 

upp som händelsedag, dagen då hela förvärvet slutförts. Detta betyder att investerare redan innan 

förvärvets annonsering hade kännedom om förhandlingar för eventuellt uppköp. I de flesta fall 

har författarna sett fler artiklar och pressmeddelanden som publicerats veckor och månader innan 

slutannonseringen. Där har bland annat information om förvärvets premisser kring avtal 

presenterats. Eftersom informationen är tillgänglig och finns åtkomlig för samtliga intressenter 

kan de ha handlat redan innan förvärvet helt genomförts.  

 

Om så är fallet har handlingen skett under estimeringsfönstret. Därav avspeglar det inte den 

förväntade avkastningen som skulle varit om förvärvet inte utförts. Avvikelsen på händelsedagen 

kan av den anledningen blivit mindre då handlingen sträcker sig över en längre tidsperiod, vilket 

kan ha hänt i denna studie. Det som också kan ha påverkat resultatets utfall kan vara att de 

bjudande företagen både är från Sverige och USA. Detta för att svenska och amerikanska 

investerare kan agera på olika sätt då de befinner sig i ett annat miljö och därmed blir påverkad 

av olika faktorer. 
 

7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Utifrån det resultat som författarna får fram i studien har det genererat nya förslag och 

infallsvinklar till vidare forskning. Ett förslag till vidare forskning kan vara att titta på varför det 

inte blir någon större effekt på aktiekursen och försöka hitta olika variabler som förklarar utfallet. 

Det kan göras genom att jämföra utfallen med andra branscher, länder och med storleken på 

förvärven. Det skulle också vara intressant att intervjua investerarna till det bjudande företaget 

för att ta reda på hur de ställer sig till förvärv, och därför få en förklaring för varför resultatet blev 

som det blev. 

 

Den händelsedag som används i den här uppsatsen, är den dagen då företaget annonserat ut att 

hela uppköpet är slutfört. Till vidare forskning skulle det vara intressant att inte bara titta på 

händelsesdagen, utan hela förloppet till nyheterna runt förvärvet. Bland annat titta på den dagen 

då nyheten om ett eventuellt förvärv kom ut och ta hänsyn till flera nyheter kring förvärvet. Det 
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skulle kunna leda till andra resultat. Dessutom skulle det vara intressant att ta med ett 

observationsfönster för att se hur aktiekursens utfall förändras under en längre tidsperiod. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Här är en lista över alla 80 händelserna som ingår i studien. Under rubriken ”datum” är alla 

händelsedatum, vidare är det upplistat alla bjudande företag och målföretag samt vilket index 

författarna har använt sig av. 

 

Datum	   Bidder	  firm	   Target	  firm	   Index	  
11-‐07-‐18	   Adobe	   EchoSign	   Nasdaq-‐100	  
12-‐12-‐21	   Adobe	   Behance	   Nasdaq-‐100	  
13-‐07-‐23	   Adobe	   Neolane	   Nasdaq-‐100	  
14-‐09-‐01	   Adobe	   Efficient	  Frontier	   Nasdaq-‐100	  
09-‐11-‐02	   Amazon	   Zappos	   Nasdaq-‐100	  
10-‐01-‐20	   Amazon	   Lovefilm	   Nasdaq-‐100	  
13-‐10-‐10	   Amazon	   TenMarks	   Nasdaq-‐100	  
09-‐12-‐04	   Apple	   Lala.com	   Nasdaq-‐100	  
10-‐04-‐28	   Apple	   Siri	   Nasdaq-‐100	  
12-‐07-‐27	   Apple	   Authentec	   Nasdaq-‐100	  
13-‐12-‐02	   Apple	   Topsy	   Nasdaq-‐100	  
09-‐12-‐07	   Cisco	   ScanSafe,	  Inc	   Nasdaq-‐100	  
12-‐03-‐15	   Cisco	   Nds	   Nasdaq-‐100	  
12-‐05-‐01	   Cisco	   ClearAccess	   Nasdaq-‐100	  
13-‐07-‐01	   Cisco	   JouleX	   Nasdaq-‐100	  
11-‐03-‐28	   Ebay	   GSI	  Commerce,	  Inc	   Nasdaq-‐100	  
11-‐08-‐17	   Ebay	   Magento,	  Inc	   Nasdaq-‐100	  
12-‐09-‐06	   Ebay	   Svpply	   Nasdaq-‐100	  
13-‐10-‐22	   Ebay	   Shutl	   Nasdaq-‐100	  
14-‐02-‐19	   Facebook	   Whatsapp	   Nasdaq-‐100	  
14-‐03-‐25	   Facebook	   Oculus	  VR	   Nasdaq-‐100	  
14-‐04-‐12	   Facebook	   Branch	   Nasdaq-‐100	  
10-‐05-‐27	   Google	   AdMob	   Nasdaq-‐100	  
11-‐03-‐07	   Google	   BeatThatQuote.com	   Nasdaq-‐100	  
11-‐06-‐09	   Google	   Admeld	   Nasdaq-‐100	  
12-‐06-‐04	   Google	   Meebo	   Nasdaq-‐100	  
13-‐09-‐16	   Google	   Bump	   Nasdaq-‐100	  
10-‐04-‐28	   HP	   Palm	   Nasdaq-‐100	  
11-‐03-‐22	   HP	   Vertica	  systems	   Nasdaq-‐100	  
11-‐08-‐18	   HP	   Autonomy	  Corporation	   Nasdaq-‐100	  
09-‐07-‐28	   IBM	   SPSS,	  Inc	   Nasdaq-‐100	  
10-‐08-‐27	   IBM	   Sterling	  Commerce	   Nasdaq-‐100	  
12-‐02-‐15	   IBM	   DemandTech	   Nasdaq-‐100	  
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12-‐12-‐04	   IBM	   Kenexa	   Nasdaq-‐100	  
10-‐08-‐19	   Intel	   McAfee	   Nasdaq-‐100	  
14-‐03-‐25	   Intel	   Basis	  Science	   Nasdaq-‐100	  
11-‐05-‐10	   Microsoft	   Skype	   Nasdaq-‐100	  
12-‐06-‐25	   Microsoft	   Yammer	   Nasdaq-‐100	  
13-‐09-‐03	   Microsoft	   Nokia	   Nasdaq-‐100	  
09-‐09-‐29	   Oracle	   HyperRoll	   Nasdaq-‐100	  
10-‐04-‐16	   Oracle	   Phase	  Forward	   Nasdaq-‐100	  
11-‐10-‐24	   Oracle	   RightNow	   Nasdaq-‐100	  
12-‐02-‐09	   Oracle	   Taleo	   Nasdaq-‐100	  
13-‐02-‐04	   Oracle	   Acme	  Packet	   Nasdaq-‐100	  
11-‐01-‐06	   Salesforce.com	   Dimdim	   Nasdaq-‐100	  
12-‐08-‐13	   Salesforce.com	   Buddy	  Media	   Nasdaq-‐100	  
13-‐07-‐12	   Salesforce.com	   ExactTarget	   Nasdaq-‐100	  
14-‐07-‐11	   Salesforce.com	   RelatelQ	   Nasdaq-‐100	  
10-‐05-‐12	   Sap	   Sybase	   Nasdaq-‐100	  
12-‐02-‐23	   Sap	   SuccessFactors	   Nasdaq-‐100	  
12-‐10-‐01	   Sap	   Ariba	   Nasdaq-‐100	  
13-‐08-‐01	   Sap	   Hybris	   Nasdaq-‐100	  
10-‐08-‐09	   Symantec	   VeriSigns's	  Security	  Buisness	   Nasdaq-‐100	  
11-‐07-‐11	   Symantec	   Clearwell	  Systems	   Nasdaq-‐100	  
12-‐04-‐16	   Symantec	   Nukona	   Nasdaq-‐100	  
14-‐08-‐20	   VMware	   CloudVolumes	   Nasdaq-‐100	  
14-‐10-‐29	   VMware	   Continvent	   Nasdaq-‐100	  
13-‐05-‐20	   Yahoo	   Tumblr	   Nasdaq-‐100	  
13-‐07-‐02	   Yahoo	   Qwiki	   Nasdaq-‐100	  
14-‐08-‐26	   Yahoo	   Flurry	   Nasdaq-‐100	  
12-‐08-‐23	   Alfa	  Laval	   Gamajet	  Cleansing	  Systems,	  Inc	   OMXS	  30	  
12-‐10-‐16	   Alfa	  Laval	   Ashbrook	  Simon-‐Hartley	   OMXS	  30	  
10-‐06-‐21	   Alltele	   LandNCall	   OMXS	  30	  
11-‐02-‐01	   Alltele	   Blixtvik	   OMXS	  30	  
13-‐11-‐27	   Alltele	   Boxer	  ADSL	  VolP	   OMXS	  30	  
13-‐09-‐09	   Atlas	  Copco	   Dost	  Kompresör	  *	  	   OMXS	  30	  
12-‐08-‐02	   Beijer	  Ref	   Gasco	  Ireland	   OMXS	  30	  
12-‐10-‐01	   CDON	  Group	   Business	  Line	  BL	  AB	   OMXS	  30	  
09-‐11-‐13	   Ericsson	   Nortel	   OMXS	  30	  
14-‐05-‐09	   Ericsson	   Red	  Bee	  Media	   OMXS	  30	  
14-‐10-‐01	   Ericsson	   Ambint	  Corporation	   OMXS	  30	  
14-‐10-‐16	   Ericsson	   Sentilla	   OMXS	  30	  
13-‐10-‐01	   Formpipe	   Lemoon	   OMXS	  30	  
13-‐12-‐03	   Hexagon	   Pixis	   OMXS	  30	  
14-‐07-‐21	   Hexagon	   Vero	  Software	   OMXS	  30	  
12-‐12-‐05	   Indutrade	  AB	   Nolek	  AB	   OMXS	  30	  
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12-‐08-‐01	   Lagercrantz	   Thermod	   OMXS	  30	  

12-‐09-‐11	  
Nederman	  
holding	   Environental	  Filtration	   OMXS	  30	  

14-‐10-‐06	   Rejlers	   Sonika	   OMXS	  30	  
12-‐07-‐02	   Telia	  Sonera	   TEO	  LT	   OMXS	  30	  

* Dost Kompresör ve Endüstri Makinalari Imal Bakim ve Ticaret 
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Bilaga 2 
Nedan är alla resultat ifrån SPSS som används till hypotesprövningen. 
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