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Sammanfattning 
 

Titel: Företagsförvärv ur målföretagets perspektiv – En eventstudie om onormala avkastningar till 

följd av offentliggörandet av företagsförvärv 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. 

Författare: Alexander Liljeskär och Fredrik Lundin. 

Handledare: Peter Lindberg. 

Datum: 2017 – januari. 

 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka om det uppstår onormal avkastning för målföretagets 

aktieägare vid offentliggörandet av företagsförvärv på den svenska aktiemarknaden, samt att 

undersöka om den svenska aktiemarknaden är effektiv enligt den effektiva marknadshypotesen. 

 

Metod: I uppsatsen tillämpades en eventstudie för att studera den onormala avkastningen. 

Datainsamlingen har skett från Thomson Reuters Eikon, Orbis, Zephyr och Retriver. Studiens 

dataunderlag har analyserats och presenterats i figurer och tabeller. Resultatet bygger på 

hypotesprövning och signifikanstest av framräknade onormala avkastningar.  

 

Resultat & slutsats: Resultatet visade att målföretagens aktieägare vid offentliggörandet av 

företagsförvärv i genomsnitt erhöll en hög positiv onormal avkastning under perioden 2011 till 

2016, samt att den svenska aktiemarknaden var effektiv. Detta genomsnittliga värde var statistiskt 

signifikant på signifikansnivån 0,01 procent.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning är att undersöka ett längre 

tidsspann, vilket kan öka populationens storlek. Vidare forskning kan även undersöka om olika 

faktorer i företagsförvärvet kan förklara de erhållna onormala avkastningarna.   

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med relevant information till företagsledningar, finansanalytiker 

och företagsintressenter. Detta eftersom studiens resultat skapar förståelse för företagsförvärv i en 

svensk kontext och kan därför ligga till grund för beslutsfattande, värderingar och beräkningar av 

framtida företagsförvärv.  

 

Nyckelord: Effektiva marknadshypotesen, eventstudie, företagsförvärv, målföretaget, 

offentliggörande, onormal avkastning.  

 



 

 

Abstract  
 

Title: Target company perspective in acquisitions – An event study on the acquisition 

announcement and the abnormal returns.  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author’s: Alexander Liljeskär and Fredrik Lundin 

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: 2017 – January  

 

Aim: The aim of the study is to examine if the target company shareholders receive an abnormal 

return on the day of the announcement, on the Swedish stock market. The study also examines if the 

Swedish stock market is efficient according to the efficient market hypothesis.  

 

Method: The study was conducted according to the event study methodology. The data was 

collected from Thomson Reuters Eikon, Orbis, Zephyr and Retriever. The findings in the study was 

displayed and analysed in figures and tables. Hypothesis test and test of significance were used to 

investigate the aim of the study.  

 

Findings and conclusions: For the time period studied, 2011 to 2016, the target company 

shareholders on average received a high positive abnormal return on the day of the announcement, 

which was significant on the one percent level. The findings also indicates that the Swedish stock 

market is efficient according to the efficient market hypothesis. 

 

Suggestions for future research: One suggestion for future research could be to expand the time 

interval, which could increase the size of the population. Future research could also take the 

characteristics of the acquisition in consideration in an attempt to explain the abnormal returns 

found in this study.   

 

Contribution of the thesis: This study’s findings are relevant for the chairmen of the board, 

finance analysts and corporate stakeholders. The findings in this study provides an understanding of 

the nature of acquisitions on the Swedish stock market, which can be used for decision making, 

evaluations and calculations of future acquisitions.   

 

Key words: Acquisitions, acquisition announcements, abnormal return, the efficient market 

hypothesis, event study, target company.  
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Begreppsbeskrivning  

____________________________________________________________ 
 

Onormal avkastning: Skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den förväntade (Abnormal 

return, AR). 

 

𝑨𝑹̅̅ ̅̅ : Genomsnittlig onormal avkastning (Average Abnormal Return) för samtliga offentliggöranden 

under en dag.  

 

Beta: Beskriver hur företagets aktiekurs rör sig i förhållande till marknaden.  

 

Börsvärde: Företagets antal utstående aktier multiplicerat med aktiekursen. 

 

𝑪𝑨𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅ : Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning (Average Cumulative Abnormal Return). 

Summan av samtliga genomsnittliga onormala avkastningar under en viss tidsperiod.   

 

Fientliga bud: Bud som kringgår ledningen i målföretaget och görs direkt till aktieägarna (Tender 

Offers). 

 

Fientliga övertagande: Ett fientligt bud som accepteras (Hostile Takeovers). 

 

Insiderhandel: Olaglig handel med aktier utifrån information som inte är tillgänglig för samtliga på 

marknaden (Insider Trading).   

 

Large Cap: Börsvärde överstigande en miljard Euro. 

 

M&A: Fusioner och förvärv (Mergers and Acqusitions).  

 

Mid Cap: Börsvärde mellan 150 miljoner Euro och en miljard Euro.  

 

Målföretag: Företag som vid företagsförvärv blir uppköpta.  

 

Nasdaq OMX Stockholm: En marknadsplats för värdepapper i Sverige. 

 

Normal avkastning: Den förväntade effekten i aktiekurs under förutsättning att inget 

offentliggörande sker (Normal Return).  

 

Small Cap: Börsvärde understigande 150 miljoner Euro.  

 

Offentliggörandet: Datumet då budet på målföretaget görs, som även kallas dag 0.  

 

OMXSPI: Ett marknadsindex för alla aktier, Nasdaq OMX Stockholm price index.  
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1. Inledning  

 

Det första kapitlet inleds med en bakgrund som är tänkt att ge en övergripande bild av 

företagsförvärv, en del av begreppet fusioner och förvärv (Mergers and Acquisitions, M&A). 

Bakgrunden övergår sedan till problemdiskussion som primärt baseras på tidigare forskning om 

onormala avkastningar till följd av offentliggörandet av förvärv. Problemdiskussionen ger upphov 

till ett forskningsgap och således till studiens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

År 1863 grundades Stockholms fondbörs, förlagan till Nasdaq OMX Stockholm (Nasdaq OMX 

Nordic, 2016a). På aktiemarknaden sker köp och försäljning av aktier mellan aktörer på både en 

primär och sekundär marknad. Ett sätt för företag att utnyttja aktiemarknadens potential för 

expansion och värdeskapande är genom att göra fusioner och företagsförvärv (även kallat Mergers 

and Acquisitons, M&A). Företagsförvärv innebär att ett företag köper en del eller hela aktiekapitalet 

hos ett annat företag. Företaget som förvärvar kallas för det köpande företaget och det förvärvade 

företaget benämns som målföretaget. Anledningen till att genomföra företagsförvärv kan enligt 

Weston, Mitchell, Mulherin, Siu och Johnson (2003) vara att skapa skalfördelar, 

produktionseffektivitet, konkurrensfördel eller diversifiering.  

  

Det har enligt McCarthy och Dolfsma (2013) funnits sex vågor av företagsförvärv genom historien 

där aktiviteten var högre än normalt. Ungefär samma period som Stockholmsbörsen grundades 

började vad McCarthy och Dolfsma (2013) kallar för den första vågen av företagsförvärv. Den 

varade mellan 1895 och fram till cirka 1904. Den andra vågen började under det så kallade glada 

1920- talet. Samhället i USA präglades av en övertro på aktiemarknaden, finanserna och ekonomin 

blomstrade. Detta resulterade enligt McCarthy och Dolfsma (2013) i en historisk börskrasch och en 

efterföljande depression. Under 1960-talet var andra världskriget över och finanserna höll enligt 

McCarthy och Dolfsma (2013) på att återhämta sig. Detta var starten på den tredje vågen. Weston et 

al. (2003) beskriver att 1960-talet präglades av företagsförvärv med syfte att diversifiera 

verksamheten. Företag förvärvades för att bredda produktsortimentet samt för att kliva in på nya 

marknader. McCarthy och Dolfsma (2013) menar att företagsförvärv till följd av detta ökade till en 

rekordnivå. Den fjärde vågen infann sig på 1980-talet och kännetecknades av två olika varianter av 

företagsförvärv (McCarthy och Dolfsma, 2013). Den ena var fientliga övertaganden som enligt 

Weston et.al (2003) innebär att det köpande företaget ger bud direkt till aktieägarna och kringgår 
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ledningen. Den andra var Leveraged Buyouts som enligt Matchett (2012) innebär att det köpande 

företaget pantsätter målföretagets tillgångar eller kassaflöde. Under 1980-talet ökade samtidigt 

mängden rapporterad insiderhandel och Weston et al. (2003) benämner det som girighetens 

årtionde. 

 

McCarthy och Dolfmsa (2013) beskriver hur Internet-bubblan och teknologins frammarsch på 

1990-talet gav upphov till den femte vågen. Till följd av avreglering och globaliseringen 

förvärvades företag över nationsgränserna, genom så kallade Crossborder Mergers. 

Millenniumskiftet innebar slutet för den femte vågen och början på den sjätte och senaste vågen. 

McCarthy och Dolfmsa (2013) beskriver att den sjätte vågen varade fram till finanskrisens 

utbrytande år 2008. Shah och Arora (2014) beskriver att den mer dynamiska och globaliserade 

kontexten företag befinner sig i idag har gett upphov till ett ökat intresse för företagsförvärv. Detta 

kan tolkas som början på en ny våg. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Till följd av offentliggörandet av företagsförvärv påverkas aktieägarna till de två parterna i 

förvärvet genom en reaktion i aktiekursen (Gaughan, 2010). Denna reaktion i aktiekursen brukar 

undersökas genom en eventstudie i syfte att mäta en eventuell onormal avkastning (Kothari och 

Warner, 2006). Den onormala avkastningen är en oväntad reaktion i aktiekursen och enligt Kothari 

och Warner (2006) utgör den skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den normala 

avkastningen. MacKinlay (1997) förklarar att den normala avkastningen beskriver en förväntad 

förändring i aktiekursen under förutsättning att offentliggörandet av företagsförvärvet inte hade 

inträffat. Fama (1970) menar också att olika offentliggöranden som påverkar aktiekursen kan 

relateras till den effektiva marknadshypotesen. Hur snabbt marknaden reagerar och avspeglar 

informationen i aktiekursen indikerar enligt Fama (1991) hur effektiv den är. Detta då den effektiva 

marknaden enligt Fama (1970) avspeglar all information i priset, som i denna studie motsvarar den 

aktuella aktiekursen.  

 

Tidigare forskning som undersökt marknader i utvecklingsländer har visat på onormala 

avkastningar både innan och efter offentliggörandet av företagsförvärv (Arik och Kutan, 2015 och 

Kiymaz och Baker, 2008). Förändringar innan offentliggörandet tyder på att marknaden inte är 

effektiv, vilket kan bero på insiderhandel och asymmetrisk information (Arik och Kutan, 2015). 

Studier gjorda på utvecklade marknader, som europeiska och amerikanska, har dock visat tecken på 
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effektiva marknader. Detta kan enligt Arik och Kutan (2015) förklaras av bland annat starkare 

regleringar i västvärlden.  

 

Det finns olika sätt att undersöka onormal avkastning på vid företagsförvärv. Vissa studier 

undersöker den kombinerade onormala avkastningen, det vill säga en sammanslagning av det 

köpande företaget och målföretagets respektive aktieägares onormala avkastningar. Kaplan och 

Weisbach (1992) och Servaes (1991) är exempel på sådana studier. De undersökte den kombinerade 

onormala avkastningen vid företagsförvärv under 1970 och 1980-talet. Deras slutsats var att den 

onormala avkastningen var positiv med cirka fyra procent. Ett annat exempel är Andrade, Mitchell 

och Stafford (2001) som undersökte åren 1970 fram till 2000. De fann att den kombinerade 

onormala avkastningen för tidsspannet i genomsnitt var positiv med cirka 1,8 procent.   

 

Majoriteten av tidigare forskning har berört aktieägarna till det köpande företaget och onormala 

avkastningar ur deras perspektiv. Samtidigt som den kombinerade onormala avkastningen har varit 

positiv, har aktieägarna till de köpande företagen oftast erhållit en negativ onormal avkastning 

(Haleblian, Devers, McNamara, Carpenter och Davison, 2009). Moeller, Schlingemann och Stulz 

(2004) undersökte onormala avkastningar vid offentliggörandet för det köpande företagets 

aktieägare, under perioden 1980 till 2001 på den amerikanska marknaden. Deras resultat visade på 

att det köpande företagens aktieägare i genomsnitt erhöll negativa onormala avkastningar under 

perioden. Detta stämmer också överens med Dyer, Kale och Singhs (2003) påstående om att 

majoriteten av de köpande företagens aktieägare förlorar på företagsförvärv. Vilket enligt Weston et 

al. (2003) kan bero på en missbedömning av synergieffekten.  

 

Onormal avkastning för aktieägarna till målföretaget är dock inte lika väl studerat som för 

aktieägarna till det köpande företaget. De flesta studierna ur aktieägarna till målföretagets 

perspektiv har dock visat på en majoritet av positiva onormala avkastningar (se till exempel 

Haleblian et al., 2009; Moeller et al., 2004; Alexandridis, Fuller, Terhaar och Travlos, 2013). 

Exempelvis menar Dyer et al. (2003) att målföretagens onormala avkastning vid offentliggörandet 

av företagsförvärv är positiv med cirka 30 procent. Lika som Kiymaz och Baker (2008) hävdar de 

därför att målföretagets aktieägare oftast är de som tjänar mest på företagsförvärv. Detta menar 

Haleblian et al. (2009) kan förklara att den kombinerade onormala avkastningen blir positiv, 

eftersom det köpande företagets aktieägare i regel erhåller en negativ onormal avkastning. 
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Samtliga av ovan nämnda studier undersökte utländska marknader. På den svenska aktiemarknaden 

har dock inga studier genomförts ur aktieägarna till målföretagets perspektiv. Att studera den 

onormala avkastningen, till följd av offentliggörandet, ger enligt Kothari och Warner (2006) en 

värdefull förståelse om aktiemarknaden, genom den oväntade effekten i aktieägarnas förmögenhet. 

Resultaten av att undersöka de onormala avkastningarna som uppstår vid offentliggörandet på kort 

sikt, är enligt Fama (1991) också det tydligaste beviset på om marknaden är effektiv eller inte. 

Kothari och Warner (2006) förtydligar denna koppling mellan reaktionen i aktiekursen och 

marknadseffektiviteten. De menar att hur snabbt offentliggörandet avspeglas i aktiekursen visar hur 

effektiv marknaden är. Detta eftersom fördröjda onormala avkastningar, under tiden efter 

offentliggörandet, kännetecknar en ineffektiv marknad (Kothari och Warner, 2006). Om marknaden 

är effektiv återspeglas då effekten fullständigt på dagen för offentliggörandet, vilket gör det möjligt 

att dra mer precisa slutsatser om hur pass värdefull denna händelse varit. Dels för aktieägarna, men 

också för företag och företagsledning (Kothari och Warner, 2006). Undersökning om tidigare 

offentliggöranden och onormala avkastningar till följd av dessa kan då också ligga till grund för 

framtida beslutsfattande om företagsförvärv för andra företagsledningar. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka om det uppstår onormal avkastning för målföretagets aktieägare vid 

offentliggörandet av företagsförvärv på den svenska aktiemarknaden.  
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2. Referensram 

 

Detta kapitel behandlar först en praktisk referensram som omfattar definitioner av de olika begrepp 

som används och diskuteras i studien. Den praktiska referensramen är viktig för att definiera och 

skapa en helhetsbild över ämnet företagsförvärv. Kapitlet består också av en teoretisk referensram 

som lägger grunden för studiens hypotes genom att behandla vad tidigare forskning presenterat om 

onormala avkastningar till följd av offentliggörandet av företagsförvärv.  

 

2.1 Begreppsdefinition 

Detta avsnitt har för syfte att ge en grundläggande förståelse om företagsförvärv. Detta genom ett 

introducerande avsnitt om definitioner av begreppet fusioner och förvärv (Mergers and 

Acquisitions, M&A) samt de olika förvärvstyper som finns. Därefter sätts dessa begrepp i sitt 

sammanhang genom en beskrivning av de olika motiv som kan ligga till grund för att genomföra 

företagsförvärv.  

 

Fusioner och förvärv är två olika begrepp men brukar återges sammansatt som M&A (Mergers & 

Acqusitions). Weston et al. (2003) beskriver att vid företagsförvärv berörs främst två parter. Det 

köpande företaget, ibland benämnt som det budande företaget, samt det förvärvade företaget även 

kallat målföretaget. Företagsförvärv behöver inte inbegripa att det köpande företaget förvärvar 100 

procent av målföretagets aktier. Det kan alltså innebära att det köpande företaget endast förvärvar 

en mindre andel av målföretaget. I Sverige krävs enligt Nasdaq OMX Nordic (2016b) att det 

köpande företaget lämnar en rapportering till finansinspektionen om de förvärvar mer än fem 

procent av ett publikt företags totala aktier. Finansinspektionen har i sin tur sedan i uppdrag att 

offentliggöra detta.  

 

Begreppet förvärv (Acqusition) innebär att det köpande företaget och målföretaget efter förvärvet 

går att urskilja. Weston et al. (2003) förklarar att det kan liknas vid att företagen fortsätter att verka 

precis som innan, med den skillnaden att de nu ingår i samma koncern. Det finns dock olika 

metoder vid förvärv, det ena är att det köpande företaget endast köper tillgångarna i målföretaget. 

Den andra metoden är att det köpande företaget köper aktierna i målföretaget. Vid fusioner 

(Merger) går det köpande företaget och målföretaget inte att urskilja efter det genomförda förvärvet. 

Fusioner kan enligt Weston et al. (2003) innebära att det köpande företaget slås samman eller 

absorberar målföretaget och därmed överförs tillgångarna och skulderna till det köpande företaget. 



 

6 

 

 

Det kan också innebära en fullständig konsolidering, det vill säga att ett helt nytt företag uppstår 

efter uppköpet (Weston et al., 2003).  

 

Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe och Jordan (2013) förklarar att det vanligaste sättet att förhandla 

om förvärv är att det köpande företagets VD kontaktar målföretagets VD. Detta utgör ett så kallat 

vänligt bud eller förhandling. Ibland förekommer dock fientliga bud (Tender Offer). Hillier et al. 

(2013) förklarar att ett fientligt bud innebär att det köpande företaget går direkt till målföretagets 

aktieägare och ger dem ett bud. Det kallas fientligt eftersom det köpande företaget kringgår 

ledningen och cheferna i målföretaget. Vidare förklarar Hillier et al. (2013) att fientliga bud i 

praktiken brukar inbegripa motåtgärder från ledningen i målföretaget. Detta eftersom det är stor 

sannolikhet att de byts ut och ersätts så fort förvärvet är genomfört. Motåtgärderna som 

företagsledarna i målföretaget kan göra i samband med fientligt bud försvårar ett övertagande för 

det köpande företaget. Hillier et al. (2013) förklarar att om aktieägarna i målföretaget accepterar det 

fientliga budet klassificeras det som fientligt övertagande (Hostile Takeover). 

 

2.1.1 Förvärvstyper  

Vid företagsförvärv särskiljs olika förvärvstyper; vertikalt-, horisontellt- och konglomeratsförvärv. 

Weston et al. (2003) skriver att vertikala förvärv är en förvärvstyp där det köpande företaget 

förvärvar ett målföretag som är i dess produktionskedja. Weston et al. (2003) skriver att 

läkemedelsföretag, som enbart sköter test och forskning för hur läkemedlet skall framställas, är ett 

exempel på företag som ofta gör vertikala förvärv. De kan tjäna på ett förvärv av bolaget som 

producerar läkemedlet för att underlätta kommunikation, distribution och kontroll. Gaughan (2010) 

skriver att dessa typer av förvärv inte är särskilt vanliga. Weston et al. (2003) påstår att målet med 

vertikala förvärv är att skapa fördelar i distributionen och därmed underlätta, effektivisera samt 

minska kostnaderna för det köpande företaget. Det köpande företaget blir genom den ökade 

kontrollen därmed mindre beroende av sina underleverantörer.  

 

En annan förvärvstyp är horisontella förvärv. Gaughan (2010) menar att denna förvärvstyp innebär 

att det köpande företaget förvärvar ett företag som agerar inom samma bransch, vilket kan vara en 

direkt konkurrent. Horisontella förvärv innebär många fördelar för det köpande företaget och är den 

vanligaste formen av förvärv menar Gaughan (2010). Det främsta motivet till horisontellt förvärv är 

marknadsfördelen. Detta eftersom det köpande företaget i samband med förvärvet ökar sina 

marknadsandelar och får därmed ökat inflytande. I en industri där det finns få aktörer kan ett 
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horisontellt förvärv leda till en monopolistisk makt. Detta är negativt för konsumenterna eftersom 

det påverkar prissättningen, men det behöver inte vara negativ för aktieägarna (Weston et al., 

2003).   

  

En mindre vanlig förvärvstyp idag är konglomeratsförvärv (Conglomerate Acquisition). Detta är en 

typ av förvärv där målföretag agerar i en helt annan bransch och marknad än det köpande företaget 

(Gaughan, 2010). Weston et.al (2003) menar att det köpande företaget vid konglomeratsförvärv 

förvärvar målföretaget i ett diversifieringssyfte. Denna förvärvstyp var vanligt på framförallt 1960-

talet men även på 1980-talet. Konglomeratsförvärv kan till exempel innebära att ett it-företag 

förvärvar ett livsmedelsföretag. Amihud och Levs (1981) forskning visade att chefer gör den här 

typen av diversifiering för att minska sin egen risk utan att tillgodose aktieägarnas behov. Detta gör 

de inte enligt Amihud och Lev (1981) om en stor andel av aktieägarna övervakar dem. Lane, 

Cannella och Lubatkin (1998) konstaterade dock i sin studie att inte ens ett övervakande av 

aktieägarna kan motverka den här typen av beteende hos cheferna.  

 

2.1.2 Motiv till företagsförvärv  

Det främsta motivet till företagsförvärv är enligt Gaughan (2010) att skapa synergieffekter. 

Gaughan (2010) menar att synergieffekten kan delas upp i två grupper; finansiell- och operationell 

synergi. Definitionen på finansiell synergi är enligt Gaughan (2010) att det sammanlagda värdet av 

det nya företaget ska vara större än summan av att addera de två tidigare företagens enskilda 

värden. Den finansiella synergieffekten kan enligt Gaughan (2010) beräknas genom nedanstående 

formel (se formel 1):  

 

𝑁𝐴𝑉 = 𝑉𝐴𝐵 − [𝑉𝐴 + 𝑉𝐵] − 𝑃 − 𝐸    

Formel 1; Den finansiella synergieffekten. 

Där,  

VAB = Det kombinerade värdet för bolag A och B 

VB = Värdet för bolag B 

VA = Värdet för bolag A 

P = Premium som A betalar för B 

E = kostnader i samband med förvärvet 

NAV= Nettoförvärvsvärde  

 



 

8 

 

 

Problematiken med den potentiella synergieffekten ligger i att den ofta överskattas. Dyer et al. 

(2003) skriver att 60 till 80 procent av alla företagsförvärv misslyckas att generera en positiv 

onormal avkastning för aktieägarna. De menar att detta kan bero på att köpet inte lyckas 

genomföras eller drar ut på tiden. Vid utvärdering av företagsförvärv menar Weston et al. (2003) att 

företagsledningen och cheferna strategiskt måste planera och noggrant beräkna hur detta kan vara 

till fördel för företaget för att inte missbedöma synergieffekten. På grund av den höga andel 

misslyckade företagsförvärv har det konstaterats att den onormala avkastningen varierar beroende 

på vilket motiv det köpande företaget har till förvärvet (se Hillier et al., 2013; Gaughan, 2010; 

Weston et al., 2003).  

 

Eftersom tidigare forskning där bland annat Dyer et al. (2003) visat på en negativ onormal 

avkastning för det köpande företagets aktieägare, blir den naturliga följdfrågan varför 

företagsförvärv överhuvudtaget genomförs? Weston et al. (2003) beskriver att motiven inte alltid 

har att göra med att skapa en positiv onormal avkastning för aktieägarna. Detta kan bero på den 

intressekonflikt som kan förekomma mellan aktieägare och företagsledare, även kallat principal-

agent problem som är en del av agentteorin (Agency Theory). Aktieägarna anställer individer som är 

tänkta att hantera företaget samt att tillgodose deras intressen vilket inte alltid är fallet. Jensen och 

Meckling (1976) belyser problematiken med att chefernas incitament inte nödvändigtvis behöver 

vara att skapa värde för aktieägarna utan istället att gynna sin egen agenda. I det här sammanhanget 

kan en sådan konflikt innebära att chefer medvetet tar sig an eller accepterar ett bud om 

företagsförvärv som inte är gynnsamt för aktieägarna. Detta gör chefer enligt Amihud och Lev 

(1981) för att tillgodose sina egna behov och mål snarare än aktieägarnas. Chefernas mål kan 

exempelvis vara att genom ett företagsförvärv erhålla en bättre position och högre anseende 

eftersom de nu blir chefer i ett större företag. Berkovitch och Narayanan (1993) finner dock i sin 

studie om motiv till företagsförvärv inget bevis som stödjer agentteorin.    

 

Ett annat mindre bra motiv till företagsförvärv är diversifiering, till exempel genom 

konglomeratsförvärv. Amihud och Lev (1981) samt Lane et al. (1998) skriver att 

konglomeratsförvärv i genomsnitt inte är fördelaktigt för aktieägarna. Eftersom att marknaden på 

längre sikt reagerar negativt på företagsförvärv i ett diversifieringssyfte. Weston et al. (2003) 

beskriver att diversifieringsidéerna kan uppstå som en följd av att chefer vill skapa ett större företag 

och därmed få en bättre position (som ovan nämnt). Det kan också uppstå på grund av väldigt höga 

andelar likvida medel eller kapitaltillgångar. Weston et al. (2003) beskriver att ett företag som har 
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en hög andel likvida medel tenderar att spendera dessa på olika sätt som inte är till gagn för 

aktieägarna. Företaget kan då anta projekt som antingen är på deras egen agenda eller bara spendera 

som en konsekvens av stor kapitaltillgång. Spenderandet görs istället för en utdelning eller ett 

aktieåterköp vilka båda leder till positiv avkastning för aktieägarna. Spenderandet kan också ske 

som en skyddsåtgärd för fientliga bud eftersom ett bolag med hög likviditet är åtråvärt. Nguyen, 

Yung och Sun (2012) skriver i sin artikel att det är svårt att i efterhand peka på vad 

företagsförvärvets egentliga motiv varit. De menar att det är ovanligt att endast ett motiv ligger 

bakom ett företagsförvärv. Istället påstår de att nästan 80 procent av de bolag i USA som de 

undersökte hade fler motiv till att genomföra ett företagsförvärv.  

 

Roll (1986) beskriver hybristeorin som ytterligare en anledning till varför företagsförvärv ofta 

misslyckas. Hybris uppkom som ett resultat av att många företagsförvärv misslyckas med att 

generera positiva avkastningar för aktieägarna, framförallt i det köpande företaget. Roll (1986) 

påstår att företagsledare och chefer betalar för mycket vid företagsförvärv vilket påverkar 

aktieägarna hos det köpande företaget negativt. Företagsledarna kan också drivas av hybris och anta 

projekt som de på förhand beräknat skulle vara negativa för aktieägarna. Tidigare teorier har 

förklarat intressekonflikter och incitamentsproblem och Roll (1986) menar att företagsledarna med 

hybris tar irrationella och dåliga beslut. Beslut där projekt med stor risk antas. Hybristeorin bygger 

enligt Roll (1986) på tre antaganden: 

 

1. Det kombinerade värdet för målföretaget och köpande företaget är negativt. 

2. Det köpande företaget förlorar på förvärvet. 

3. Målföretaget tjänar på förvärvet. 

 

I praktiken innebär detta att chefer antar projekt som ger negativt värde för aktieägarna. Därmed 

omfördelas värdet från det köpande företagets aktieägare till målföretagets aktieägare, genom att de 

förstnämnda erhåller negativa avkastningar och de sistnämnda erhåller positiva avkastningar. Några 

som undersökte hybristeorin var Berkovitch och Narayanan (1993) som undersökte bakomliggande 

motiv till företagsförvärv i banksektorn. Författarna menar att det vanligaste motivet var strävan 

efter att uppnå synergieffekter, samtidigt som företagsledarna i en del fall också drevs av hybris. 

 

Ovanstående stycken behandlar motiv till företagsförvärv som visats ha negativ effekt. 

Intäktsökande företagsförvärv är exempel på motiv som istället kan ha positiv effekt, det vill säga 
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ge positiv onormal avkastning. Denna intäktsökning benämner Gaughan (2010) som operationell 

synergi. Intäktsbaserade företagsförvärv kan vara att ett företag förvärvar ett annat företag med en 

liknande produkt för att nå ut till en ny marknad. Det kan också vara en speciell produkt som 

breddar produktsortimentet. Syftet är enligt Gaughan (2010) att skapa högre intäkter genom att 

genomgå detta förvärv som i teorin kan skapa en positiv onormal avkastning för aktieägarna till 

båda inblandade företagen. Horisontella förvärv förklarar Gaughan (2010) kan skapa en negativ 

priseffekt för kunderna men för aktieägarna kan det vara gynnsamt. Detta eftersom att 

marknadsandelarna ökar, konkurrensen minskar och priserna ökar. Högre priser torde innebära 

högre intäkter. Förvärv av en konkurrent, direkt eller indirekt sådan, kan därför enligt Gaughan 

(2010) skapa positiva onormala avkastningar för aktieägarna.  

 

Kostnadsnedskärning är också ett positivt motiv och något som skapar operationell synergi enligt 

Gaughan (2010). Weston et al. (2003) menar att genom företagsförvärv kan det köpande företaget 

uppnå exempelvis ekonomiska skalfördelar. Produktionen ökar i samband med förvärvet vilket 

innebär att produktionsvolymen ökar och kostnaden per enhet minskar. Vid vertikala förvärv kan 

planering, koordinering och kontroll förbättras, vilket är synonymt med lägre kostnader. Många 

företag, framförallt investmentbolag, söker ofta efter företag där de kan förändra något i 

målföretagets verksamhet som gör det mer lönsamt. Hillier et al. (2013) beskriver till exempel att en 

sådan förändring kan vara att reducera principal-agentproblemen (Agency Cost). Underpresterande 

högt uppsatta chefer som håller varandra om ryggen och inte bidrar positivt till företaget byts då i 

samband med förvärvet ut.  

 

Både Gaughan (2010) och Weston et al. (2003) menar att skatteeffekterna vid företagsförvärv också 

kan skapa en positiv effekt för aktieägarna hos det köpande företaget och målföretaget. Ett företag 

med ett negativt resultat förvärvas för att reducera det höga positiva resultatet hos det köpande 

företaget och på så vis minska skatten. Den här typen av köp är dessvärre sällan positivt ur en 

samhällssynpunkt utan endast för de inblandade parterna i köpet. Skatteeffekten kan också påverka 

kapitalstrukturen eftersom förvärvet innebär större potentiella möjligheter till belåning. Högre 

belåningsgrad eftersom kreditvärdigheten ökar. Miller och Modigliani (1958) skriver om 

kapitalstruktur och om Trade off theory of leverage. Den teorin säger att ett företag kan uppnå ett 

högre bolagsvärde, till en viss punkt, genom att öka sin skuldsättningsgrad. Över den maximala 

punkten blir den finansiella risken så hög att kreditinstituten kräver en högre kompensation, vilket 

är synonymt med lägre värde för bolaget. 
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Gaughan (2010) menar att ett av de vanligaste motiven till företagsförvärv kan vara expansion och 

tillväxt. Som en naturlig del i att företag växer kan ett företagsförvärv vara lönsammare än en intern 

expansion. Företagsförvärv och expansion kan också ske om det köpande företaget finner en 

specialkompetens hos målföretaget eller något som kompletterar deras egen verksamhet. Gaughan 

(2010) förklarar också att företagsförvärv kan ske som en naturlig följd för att hantera en ökad 

efterfrågan. Förvärvet kan göra att det köpande företaget snabbare kan hantera efterfrågan än vid en 

intern expansion eller nyrekrytering. Även om dessa ovan nämnda faktorer är klassificerade som 

motiv med positiv effekt, kan de i vissa fall ändå leda till negativa avkastningar för aktieägarna (se 

till exempel Gaughan, 2010; Weston et al., 2003).  

 

2.2 Tidigare forskning 

Detta avsnitt behandlar vad tidigare forskning kommit fram till om effekterna i aktiekursen till följd 

av företagsförvärv, det vill säga den onormala avkastningen. Syftet med avsnittet är att ta avstamp i 

den tidigare forskningen samt att lägga grund för studiens hypotes.  

 

Fuller, Netter och Stegemoller (2002) menar att företagsförvärv är en av de viktigaste händelserna 

inom ämnet finansiering. Både ur företagets egna perspektiv men också för hela marknaden och 

ekonomin. Den slutsatsen drar Fuller et al. (2002) utifrån att tidigare forskning har visat på 

onormala avkastningar för aktieägarna till det köpande företaget och målföretaget. Vad forskningen 

visat om de onormala avkastningarna som uppstått till följd av företagsförvärv påverkar olika beslut 

om förvärvets karaktär. Bland annat förklarar Bi och Gregory (2011) att storleken på målföretaget 

och det köpande företaget har betydelse för förvärvets betalningsmetod och finansiering. De 

onormala avkastningarna har också visats variera beroende på vilken betalningsmetod som använts 

vid förvärvet (se till exempel Huang och Walking, 1987; Loughran och Vijh, 1997).  

 

Kothari och Warner (2006) beskriver i sin artikel att eventstudier är den vanligaste metoden att 

tillämpa för att undersöka den onormala avkastningen vid specifika händelser och tidpunkter. 

Exempel på sådana händelser är offentliggörande av företagsförvärv. Enligt såväl Kothari och 

Warner (2006) som MacKinlay (1997) krävs det först en definition av den normala avkastningen för 

att kunna mäta den onormala avkastningen. Den normala avkastningen förklarar enligt MacKinlay 

(1997) vad som är den förväntade prisutvecklingen i aktiekursen oberoende av den specifika 

händelsen. Det vill säga utfallet eller prisutvecklingen om händelsen inte inträffat. Därav begreppet 
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normal avkastning; vad avkastningen skulle blivit i normala fall. Den onormala avkastningen avser 

då onormala fall, det vill säga till följd av den specifika händelsen (Kothari och Warner, 2006). 

Brown och Warner (1985) skriver i sin studie att forskaren drar slutsatser om effekten av ett 

offentliggörande utifrån genomsnittliga värden. Dessa värden benämns som genomsnittlig 

kumulativ onormal avkastning (Average Cumulative Abnormal Return, 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) samt genomsnittlig 

onormal avkastning (Average Abnormal Return, 𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ). Det som skiljer dessa åt är att den kumulativa 

avser ett genomsnitt för en period (exempelvis hela eventperioden) medan 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  avser ett genomsnitt 

för endast en dag.  

 

2.2.1 Onormala avkastningar 

Kothari och Warner (2006) beskriver att slutsatser om effekterna av offentliggöranden kan dras 

beroende på om de onormala avkastningarna (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  och 𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ) är statistiskt signifikanta eller inte. 

Brown och Warner (1985) menar också att genomsnittliga onormala avkastningar är nära 

normalfördelade enligt en t-fördelning och de utförde därför sin undersökning genom ett t-test. Om 

det erhållna t-värdet överstiger det kritiska värdet har förutsättningarna för att fastslå statistisk 

signifikans uppfyllts. Detta innebär således att den undersökta variabeln (exempelvis 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) inte 

beror på en slumpmässig variation utan förklaras av offentliggörandet (De Veaux, Velleman och 

Bock, 2016). Samtidigt som det finns en risk, motsvarande signifikansnivån, att nollhypotesen 

förkastas trots det att den faktiskt inte borde förkastats (De Veaux et al., 2016). Nedan följer en 

presentation av vad tidigare forskning har visat om både 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  och 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  till följd av offentliggörande 

av företagsförvärv. 

 

Kombinerade onormala avkastningar 

Ett sätt att undersöka onormala avkastningar är genom att studera målföretagets och det köpande 

företagets onormala avkastningar sammanlagt. Detta skapar ett gemensamt värde som kallas för 

kombinerade onormala avkastningar. Exempel på sådana studier är Servaes (1991), Kaplan och 

Weisbach (1992) och Andrade et al. (2001). De fann i sina studier att den kombinerade onormala 

avkastningen var låg men positiv och mellan cirka två till fyra procent. Studierna behandlar 

tidsperioden från 1970-talet (Servaes, 1991; Kaplan och Weisbach, 1992) fram till början av 2000-

talet (Andrade, et al., 2001). Resultaten av studierna visade att de kombinerade onormala 

avkastningarna var och har hållit sig positiva över tidsspannet.  
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Det köpande företagets onormala avkastningar 

Tidigare forskning har också undersökt onormala avkastningar för det köpande företagets 

aktieägare enskilt. Det är också här som den största delen av den tidigare forskningen riktat sitt 

fokus. Det köpande företagets motiv till att genomföra företagsförvärv, onormala avkastningar för 

dess aktieägare och vad som leder till dem är exempel på forskningsfrågor i dessa studier. Haleblian 

et al. (2009) genomförde en litteraturstudie och menar att den tidigare forskningen är överens om att 

det köpande företagets aktieägare i regel erhåller negativa onormala avkastningar till följd av 

offentliggörandet av företagsförvärv. Exempel på studier som undersökt de köpande företagens 

onormala avkastningar är Hackbarth och Morellecs (2008), Moeller et al. (2004) och Alexandridis 

et al. (2013). Samtliga av dessa undersökningar visade på negativa onormala avkastningar för de 

köpande företagens aktieägare. Alexandridis et al. (2013) resultat visar också att storleken har ett 

negativt samband med de onormala avkastningarna (se avsnitt 2.2.2 Faktorer som påverkar den 

onormala avkastningen). Detta är enbart några exempel på forskning. En teori om varför de 

onormala avkastningarna ofta är negativa redogör Alexandridis et al. (2013) för. De menar att det 

kan bero på pessimistiska förväntningar på förvärvets möjlighet att lyckas uppnå synergieffekter. 

Marknaden är medveten om att de flesta förvärven misslyckas med att skapa synergieffekter. Denna 

medvetenhet och förväntning kan därför enligt Alexandridis et al. (2013) resultera och avspegla sig 

i den negativa onormala avkastningen för det köpande företagets aktieägare.  

 

Målföretagets onormala avkastningar 

Slutligen kan forskare också enskilt undersöka målföretagets aktieägares onormala avkastningar. 

Arik och Kutans (2015) studie på målföretagen under perioden 1997 till 2013, visade på en 

genomsnittlig positiv onormal avkastning på cirka fem procent för målföretagets aktieägare. Dyer et 

al. (2003) och Kiymaz och Bakers (2008) studier visar också på positiva onormala avkastningar. 

Till skillnad mot Arik och Kutan (2015) visade Dyers et al. (2003) studie dock på högre positiva 

onormala avkastningar. De fann i sin studie att dessa blev cirka 30 procent. Houston och Ryngaert 

(2001) genomförde en studie med utgångspunkt i frågan om företagsförvärv av banker skapar värde 

för aktieägarna. Deras resultat, för åren 1985 till 1990, visar att målföretagets genomsnittliga 

kumulativa onormala avkastning blev 15,58 procent, med ett beräknat t-värde om 5,19. Tidsspannet 

1991 till 1996 genererade i sin tur 24,60 procents onormal avkastning med ett t-värde på 7,77. För 

båda perioderna sammanslaget, 1985 till 1996, erhölls ett genomsnittligt värde för den onormala 

avkastningen på 20,8 procent med ett t-värde på 9,13. En annan studie gjord i Indien är den av 

Anand och Jagandeep (2008). De studerade effekten i aktiekurs ur målföretagets perspektiv och 
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jämförde också två olika modeller för beräkning av onormal avkastning; singel-faktorsmodellen och 

två-faktorsmodellen. Med två-faktorsmodellen för eventperioden (-5, 5) fann de en genomsnittlig 

kumulativ onormal avkastning om cirka 24,45 procent. För samma tidsperiod (-5, 5) men beräknat 

med enfaktorsmodellen blev den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen istället 28,25 

procent. Båda värdena var statistiskt signifikanta på signifikansnivån en procent (α = 0,01). 

Däremot visade dagarna kring offentliggörandet (-1, 1) en negativ genomsnittlig kumulativ onormal 

avkastning. Anand och Jagandeep (2008) förklarar att detta kan bero på att den stora effekten 

skedde före offentliggörandet. Detta menar de kan förklaras av att privat information har läckt ut. 

Effekten fortsatte sedan att öka flera dagar efter offentliggörandet. Vilket utifrån Kothari och 

Warners (2006) resonemang om systematiska onormala avkastningar efter offentliggörandet, 

indikerar en ineffektiv marknad. 

 

Shah och Arora (2014) fann i sin studie på den asiatiska marknaden att den genomsnittliga 

kumulativa onormala avkastningen, för målföretagets aktieägare, var positiv med tio procent för dag 

fem innan till dag fem efter offentliggörandet (-5, 5). De beräknade att målföretagets t-värde blev 

3,72 vilket gav ett statistisk signifikant resultat på signifikansnivån en procent (α = 0,01).  

 

Denna studies hypotes har formulerats utifrån vad ovanstående tidigare forskning har presenterat 

om effekten i aktiekursen, den onormala avkastningen, för målföretagets aktieägare. Hypotesen 

avser om målföretagens aktieägare på den svenska aktiemarknaden erhåller en positiv onormal 

avkastning till följd av offentliggörandet av företagsförvärv. Vid hypotesprövning ställer forskaren 

upp en nollhypotes, inget samband mellan variablerna, och en alternativ hypotes utifrån tidigare 

forsknings resultat (Bryman och Bell, 2013). Forskaren testar sedan för sannolikheten att erhålla det 

observerade värdet under förutsättning att nollhypotesen är sann. Majoriteten av den tidigare 

forskningen är överens om att målföretagets aktieägare erhåller en hög positiv onormal avkastning 

till följd av offentliggörandet av företagsförvärv (Haleblian et al., 2009). Vilket också stämmer 

överens med de studier som presenterats ovan. På den svenska aktiemarknaden har inga studier 

genomförts ur målföretagets aktieägares perspektiv. Om det tidigare forskningen har visat även 

gäller på den svenska aktiemarknaden är därför obesvarat. Hypotesen formuleras därför enligt 

nedan: 
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𝐻0= Det uppstår ingen onormal avkastning för målföretagets aktieägare till följd av 

offentliggörandet av företagsförvärv (den genomsnittliga onormala avkastningen, 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0).  

 

𝐻𝑎 = Målföretagets aktieägare erhåller en positiv onormal avkastning till följd av offentliggörandet 

av företagsförvärv (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  > 0). 

 

2.2.2 Faktorer som påverkar den onormala avkastningen 

Syftet med detta avsnitt är att beskriva egenskaper hos företagsförvärvet som kan förklara den 

onormala avkastningen vid offentliggörandet. Dessa egenskaper kan utgöras av betalningsmetod, 

antalet bud samt relativ storlek mellan målföretaget och det köpande företaget. Faktorerna är 

därför av relevans för denna studie då de kan förklara den onormala avkastningen som eventuellt 

uppstår.  

 

Ägarstrukturen  

Bauguess, Moeller, Schlingemann och Zuttter (2009) skriver i sin artikel om den empiriska 

relationen mellan avkastning för målföretagets aktieägare och olika typer av ägarstrukturer. 

Författarna särskiljer på ett begrepp som av tidigare forskare benämnts som en sammansluten enhet 

av chefer och direktörer. De menar att begreppet chefer och direktörer bör delas upp i aktiva och 

passiva. Detta eftersom att olika individer har olika påverkan på företaget och därför torde de också 

ha olika påverkan på den onormala avkastningen. Bauguess et al. (2009) förklarar att insider-

ägarskap (ledande befattningshavare, chefer och verkställande direktör, VD) har en positiv relation 

till målföretagets onormala avkastning. Aktiv outsider-ägarskap (stora aktieägare) har dock ett 

negativt samband med målföretagets onormala avkastning. En tio procents ökning i insider-

ägarskap gav enligt Bauguess et al. (2009) 6,7 procent högre genomsnittliga onormala avkastningar 

för målföretagets aktieägare. En tio procent ökning i aktiv outsider-ägarskap innebar dock en 7,7 

procent lägre onormal avkastning. Bauguess et al. (2009) förklarar att anledningen till att de skiljer 

sig åt tros bero på chefernas möjlighet till att pressa upp premien (den del av budet som överstiger 

priset per aktie). Detta bekräftas av Stulz (1988) samt Shleifer och Vishny (1986) vilka påstår att en 

positiv relation föreligger mellan insider-ägarskap och målföretagens onormala avkastningar. 

 

En annan diskussion om ägandestruktur kan röra den avseende om målföretaget är publikt eller 

privat. Fuller et al. (2002) undersökte om onormala avkastningar kan variera beroende på om 

målföretag var publikt eller privat. De förklarar att om ett publikt företag förvärvades var det 
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målföretagets aktieägare som tjänade på affären. Motsatsen gällde när privata målföretag 

förvärvades, då det köpande företagets aktieägare istället var de som tjänade mest på affären. Fuller 

et al. (2002) menade att detta kan bero på att det i regel betalas högre priser för publika än för 

privata målföretag. 

 

Flera bud i samband med företagsförvärv 

En faktor som påverkar de onormala avkastningarna för målföretagets aktieägare kan också vara 

antalet bud som läggs i samband med förvärvet. Weston et al. (2003) skriver att fler bud trissar upp 

priset som det köpande företaget måste betala. Därmed ökar också värdet och den onormala 

avkastningen för målföretagets aktieägare. Bradley, Desai och Kim (1988) gjorde en eventstudie på 

20 dagar före och 40 dagar efter offentliggörandet av förvärvet. De fann att i de fall där endast ett 

budande företag figurerat blev den genomsnittliga onormala avkastningen positiv med 26,65 

procent för målföretagets aktieägare. I de fall då flera bud förekommit blev den genomsnittliga 

onormala avkastningen istället 46,12 procent. Däremot fann de endast en liten skillnad om cirka två 

procentenheter vid undersökning av ett kortare intervall (-20, 1). Samtidigt visade en äldre studie av 

Bradley, Desai och Kims (1983) att de onormala avkastningarna till målföretagets aktieägare endast 

varierade för de bud som faktiskt förverkligades. Ett annat exempel är Servaes (1991) undersökning 

av tidsperioden mellan åren 1972 till 1987. I de fall där endast ett budande företag figurerat blev 

målföretagets genomsnittliga onormala avkastning 20,8 procent, medan de fall då de förkom flera 

budande företag blev den 30,5 procent. Vilket även stöds av Schwerts (1996) påstående om att ju 

större konkurrens om målföretaget desto mer trissas priset upp och leder till högre premium. Vilket, 

som tidigare nämnts, använts som en förklarande faktor till de höga onormala avkastningarna för 

målföretagets aktieägare (Haleblian et al., 2009).  

 

Betalningsmetod 

Betalningsmetoden har enligt tidigare forskning visats ha stor inverkan på den onormala 

avkastningen för aktieägare till både det köpande företaget och målföretaget. Gaughan (2010) 

skriver att majoriteten av företagsförvärv betalas kontant och inte med aktier. Huang och Walking 

(1987) och Loughran och Vijh (1997) menar att betalningsmetoder är en av de faktorer som hade 

störst effekt på den onormala avkastningen hos målföretaget. Loughran och Vijh (1997) fann i sin 

studie bevis på att det finns ett samband mellan onormal avkastning och betalningsmetod. De menar 

att när ett företag förvärvar ett annat företag genom att betala med byten av aktier, leder det till en 

negativ onormal avkastning om 25 procent för det köpande företagets aktieägare. För kontanta bud 
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blev den onormala avkastningen för det köpande företaget positiv om 61,7 procent. De fann också 

att det köpande företaget endast valde att betala med aktier om de ansåg att deras aktier var 

övervärderade. Huang och Walking (1987) fann en signifikant skillnad mellan kontantbud och 

aktiebyten. Kontantbuden genererade en positiv onormal avkastning för målföretagets aktieägare 

om 29,3 procent och aktiebyten genererade 14,4 procent. Vilket då innebär att det är förmånligare 

för målföretagets aktieägare vid kontantbetalning istället för aktiebyte. Asquith, Bruner och Mullins 

(1990) och Huang och Walking (1987) argumenterar att orsaken till diskrepansen mellan förvärv 

genom kontantbetalning och aktiebyten kan bero på den direkta effekten av skatt. De menar att vid 

kontanta förvärv belastas målföretaget med en direkt skatteeffekt, vilket kan vara en bidragande 

orsak till ett högre pris för att förvärva målföretaget.  

 

Andrade et al. (2001) gjorde en liknande studie som Huang och Walking (1987) om hur olika 

betalningsmetoder påverkar målföretagets aktiekurs. I ett kortsiktigt perspektiv fann de att 

kontantbetalningar i genomsnitt gav 20,1 procent positiv onormal avkastning, medan aktiebyten 

endast resulterade i 13 procent. Vid det långsiktiga perspektivet om 20 dagar före och 20 dagar efter 

framkom en onormal avkastning om 27,8 procent för målföretaget vid kontanta köp och 20,8 

procent vid aktiebyten. Enligt tidigare forskning finns därmed starka indikationer på att kontanta 

bud i snitt ger högre onormal avkastning än förvärv med aktier. 

 

Fientliga bud 

Som ovan nämnt har många forskare i samband med undersökning av onormala avkastningar 

samtidigt undersökt typen av förvärv. Loughran och Vijh (1997) fann att fientliga bud var mer 

lönsamma än de bud då det köpande företagets VD kommer överens med målföretagets VD, ett så 

kallat vänligt bud. Vilket även stämmer med Bradley et al. (1983) slutsats om att målföretagen 

tjänar mest på fientliga bud. Fientliga bud ger alltså en större onormal avkastning för aktieägarna än 

vid vanliga bud. Även om majoriteten av forskningen visar på en signifikant skillnad mellan dessa 

två typer av bud, finns det studier vilka inte fann någon skillnad (se till exempel Martin och 

McConnell, 1991).  

 

Målföretagets storlek 

Det finns olika sätt att beakta storleksaspekten. Storleken kan avse en relativ storlek, det vill säga att 

målföretagets storlek ställs i relation till en annan variabel (se till exempel Fuller et al., 2002; 

Alexandridis et al., 2013). I Fullers et al. (2002) undersökning definierade de storleken på två olika 
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vis beroende på om målföretaget var publikt eller privat. Något börsvärde finns inte för privata 

målföretag, vilket enligt Fuller et al. (2002) var förklaringen till behovet av olika 

storleksberäkningar. För privata målföretag var det därför budets storlek eller värde i relation till 

köpande företagets börsvärde som definierade storleksaspekten. Medan de använde börsvärdet för 

de publika målföretagen i relation till det köpande företagets börsvärde. På så vis kunde de göra 

jämförelser mellan de onormala avkastningarna utifrån målföretagets relativa storlek till det 

köpande företaget. Fuller et al. (2002) fann en varierande storlekseffekt beroende på typ av 

målföretag. Sambandet mellan den onormala avkastningen hos det köpande företaget och den 

relativa storleken var positivt för privata målföretag. Om målföretaget däremot var publikt blev den 

onormala avkastningen olika beroende på vilken typ av betalningsmetod som användes. För 

kontanta bud var sambandet positivt, medan det var ett negativt samband för aktiebyten. Storleken 

var alltså inte en entydigt förklarande variabel till den onormala avkastningen vid förvärv av 

publika målföretag; effekten berodde också på betalningsmetoden.  

 

Alexandridis et al. (2013) definierade storleksaspekten på ett annorlunda sätt. De använde vad de 

kallade för en marknadsrelativ storlek på målföretaget (Market-Relative Target Size, MRTS). Likt 

Fuller et al. (2002) använde de börsvärdet som storleksfaktor för målföretaget, men detta ställdes 

sedan i relation till marknaden. Marknaden utgjordes i undersökningen av samtliga företag i 

databasen Compustat. För att beräkna den marknadsrelativa storleken dividerade de målföretagets 

börsvärde, en månad innan offentliggörandet av förvärvet, med medianen av samtliga företags 

marknadsvärde. Därefter kategoriserades målföretagen i tre olika storleksgrupper; små, mellan och 

stora målföretag. Utifrån storlekskategorierna kom Alexandridis et al. (2013) fram till att ett 

negativt samband fanns mellan storleken och den onormala avkastningen för målföretagets 

aktieägare. Den onormala avkastningen var dock positiv för samtliga tre storlekskategorier, men 

blev lägre ju större målföretaget blev. Alexandridis et al. (2013) konstaterade att stora målföretag 

erhåller lägre 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  än små målföretag. Stora målföretag erhöll 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  om 16,74 procent medan små 

erhöll 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  om 24,46 procent, vilket motsvarade en skillnad på cirka sju procentenheter. Samtliga 

av dessa värden (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  och skillnaden) var statistiskt signifikanta på signifikansnivån en procent.  

 

Alexandridis et al. (2013) teori var att det negativa sambandet mellan marknadsrelativ storlek och 

onormal avkastning kan bero på en mindre optimistisk förväntan att förvärvet ska lyckas. De menar 

att stora företagsförvärv är förknippade med större svårigheter och mer kostnader för att integrera 

de två företagen med varandra. Att förvärvet ska lyckas innebär således att målföretaget ska bli 
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integrerat på ett effektivt vis, samt att förvärvet leder till den eftersökta synergieffekten. Att det 

finns svårigheter och högre kostnader förknippade med större förvärv kan därför vara förklaringen 

till de lägre onormala avkastningarna. Alexandridis et al. (2013) menar att detta kan leda till att det 

köpande företaget betalar en lägre premie och därmed blir den onormala avkastningen lägre ju 

större den relativa storleken blir.   

 

Moeller et al. (2004) undersökte också storlekens effekt på onormala avkastningar. De fokuserade 

dock på det köpande företagets onormala avkastningar och hur dessa påverkas av företagets storlek. 

Moellers et al. (2004) resultat visar att storleken har en inverkan, då stora förvärv leder till stora 

förluster, genom negativa onormala avkastningar för aktieägarna. Dock visade resultaten också att 

små förvärv ledde till små vinster. Dessa var dock enligt Moeller et al. (2004) inte stora nog för att 

väga upp de negativa onormala avkastningarna vid stora förvärv. Moeller et al. (2004) menar att till 

följd av detta resultat finns det anledning att tro att större företag betalar högre premium än mindre 

företag. Med premium avses skillnaden mellan vad aktien är värd och budets värde per aktie. 

Moellers et al. (2004) resultat visade också att det finns en skillnad i storleken på premien som 

utbetalas beroende på storleken på det köpande företaget. Ju större köpare desto större premium. 

Haleblian et al. (2009) konstaterade, som tidigare nämnt, att premien ofta använts som förklarande 

faktor till den onormala avkastningen för målföretagets aktieägare. Alexandridis et al. (2013) 

resultat visade dock, till skillnad från Moellers et al. (2004), på ett negativt samband mellan storlek 

på målföretag och premium. Alltså ju större målföretag desto lägre premium. Samtidigt som 

resultatet även visade på en negativ relation mellan storlek på målföretaget och 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ .  

 

2.2.3 Den effektiva marknadshypotesen  

Syftet med detta avsnitt är att belysa hur eventstudier och undersökningar av onormala 

avkastningar är sammanlänkade med den effektiva marknadshypotesen. Avsnittet behandlar 

tidigare forskning om onormala avkastningar och hur dessa kan analyseras och kopplas till den 

effektiva marknadshypotesen.  

 

Enligt Fama (1991) innebär eventstudier och undersökning av onormala avkastningar dag för dag 

en lämplig metod för att samtidigt undersöka marknadseffektiviteten. En central del i Famas (1970) 

effektiva marknadshypotes är marknadens anpassning efter ny information. Fama (1970) menar att 

den starka formen av en effektiv marknad innebär att priset avspeglar all information. Detta gör det 

omöjligt att slå marknaden, alltså att en enskild individ kan uppnå högre avkastningen än 

marknadens.  
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Arik och Kutan (2015) skriver om företagsförvärv på marknader i utvecklingsländer. Deras 

undersökning visade på statistiskt signifikanta fördröjda onormala avkastningar efter 

offentliggörandet. Arik och Kutan (2015) påstår att marknaden därför inte är effektiv. De menar att 

mindre utvecklade marknader kan ha mindre fullständig och tillgänglig information, till exempel 

genom sämre informationsspridning. Detta medför att marknaden inte reagerar som den på en 

effektiv marknad. Fama (1991) förklarar att hur snabbt marknaden reagerar på offentliggörandet av 

en händelse eller ny information är den centrala delen av den effektiva marknadshypotesen. Det vill 

säga snabbheten i hur aktiekursen förändras och avspeglar den nya informationen av 

offentliggörandet. Famas (1991) resonemang om vad som kännetecknar en effektiv marknad 

stämmer överens med Arik och Kutans (2015) slutsats om att fördröjda effekter i aktiekursen visar 

på att marknaden inte är effektiv. Vilket även styrks av Kothari och Warners (2006) påstående om 

att effekter i aktiekursen som uppstår tiden efter offentliggörandet speglar en ineffektiv marknad.  

 

Keown och Pinkerton (1981) skriver att definitionen på den semi-starka formen av den effektiva 

marknadshypotesen innebär att endast den som innehar privat information, det vill säga information 

som inte är tillgänglig för alla, kan slå marknaden. Förekomsten att någon individ kan inneha 

information som inte är tillgänglig för samtliga är dock inte ovanlig. Ett exempel på en sådan 

situation är innan offentliggörandet av fusioner och förvärv. Vid sådana tillfällen besitter vissa inom 

organisationen på det köpande företaget privat information. Skulle någon av dessa agera på den 

informationen skulle detta utgöra en olaglig handling. Enligt U.S Security and Exchange 

Commission, SEC (2013) innebär olaglig insiderhandel att en enskild individ innehar information 

som inte är offentlig eller allmänt känd och utnyttjar denna för egen vinning. Keown och Pinkerton 

(1981) menar att lagstiftningar och förordningarna som finns reglerar förekomsten av insiderhandel 

men lyckas inte förhindra den helt. Det finns också en laglig form insiderhandel enligt SEC (2013). 

På den amerikanska marknaden innebär den lagliga formen att individer måste informera SEC när 

de har för avsikt att handla med värdepapper tillhörande den egna eller annan närliggande 

verksamhet. Dessa individer kallas för insiders. De får dock inte agera på information som inte är 

offentlig och tillgänglig för allmänheten.  

 

Studier har visat på att det har skett en positiv onormal avkastning för målföretaget redan innan 

offentliggörandet av förvärvet. Ett exempel är Arik och Kutans (2015) undersökning som visade att 

aktiekursen i utvecklingsländer påverkas redan innan offentliggörandet. Deras teori är att marknader 
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i utvecklingsländer kan vara mindre reglerade än de i industriländer, som västvärldens 

aktiemarknader. Den lägre formen av reglering kan då enligt Arik och Kutan (2015) medföra större 

risker för insiderhandel. Även Sarli, Leng, Aghashahi och Sarli (2014) som undersökte 

insiderhandel på den malaysiska marknaden, menar att förekomsten av insiderhandel är ett bevis på 

att marknaden inte är effektiv. Skillnader i marknadseffektivitet mellan utvecklingsländer och 

industriländer kan enligt Arik och Kutan (2015) förklara förekomsten av insiderhandel. Keown och 

Pinkerton (1981) påstår i sin tur att planer om företagsförvärv är hemligheter som lätt kan läcka ut. 

Därför menar de att upprusningen av aktiekursen före offentliggörandet kan bero på insiderhandel. 

Meulbroek och Hart (1997) fann i sin studie att målföretagets aktiekurs ökade innan 

offentliggörandet, samt att insiderhandel ökar premien i samband med övertagandet. Sanders och 

Zdanowicz (1992) gjorde en undersökning om 30 fientliga bud och fann att avkastningarna för 

aktieägarna till målföretaget förändrades på betaldatumet. Då detta datum är hemligt fram till 

offentliggörandet kan det tyda på att privat information har läckt ut och därmed kan det indikera 

förekomst av insiderhandel. De förklarar samtidigt att den tidiga avkastningen inte behöver bero på 

insiderhandel, den kan också förklaras av spekulationer. 

 

Ett konkret exempel på vad som avgör om marknaden är effektiv eller inte kan hämtas ur Fama, 

Fischer, Jensen och Rolls (1969) studie. De menade att deras undersökning av aktiesplittar på den 

amerikanska marknaden, ofta förknippades med en förväntad ökning i framtida utdelningar. 

Resultatet av deras studie visade att marknaden agerade på den nya informationen och genererade 

en positiv effekt i aktiekursen. Famas et al. (1969) slutsats var att avkastningen fullt reflekterade 

den nya informationen. Trots att de studerade månatliga data konstaterade de ändå att effekten 

sannolikt skedde i direkt anslutning till offentliggörandet. Detta gav enligt Fama et al. (1969) stöd 

till deras antagande om att marknaden kunde anses vara effektiv på grund av den snabba 

anpassningen i aktiekursen. Således är Famas (1970) effektiva marknadshypotes kopplad till 

företagsförvärv. Dels med fokus på hur snabbt marknaden reagerar på offentliggörandet, där 

reaktionen avspeglas i den onormala avkastningen till följd av offentliggörandet. Den kan också 

relateras och kopplas till effekterna som uppstår både innan och efter offentliggörandet. Att 

undersöka onormala avkastningar är alltså en metod för att samtidigt undersöka marknadens 

effektivitet. 
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3. Metod 

 

Metodkapitlet är tänkt att tydliggöra denna studies arbetsprocess. Syftet med metodavsnittet är att 

utförligt förklara hur data har samlats in, granskats och bearbetats. Kapitlet behandlar även en 

diskussion kring studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt och kvalitetskriterier. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk reflektion   

Vetenskapstraditioner kan tänkas ha uppkommit som en konsekvens av olika uppfattningar kring 

hur vetenskap och forskning bör bedrivas. Det finns inte någon tradition som är bättre än den andra 

i en objektiv mening, utan är mer eller mindre preferensbetingad. Vetenskapstraditioner kan dock 

vara olika lämpliga för olika typer av studier. Detta eftersom olika vetenskapstraditioner tillämpar 

olika metoder.  

 

Denna studie har sin utgångspunkt i den positivistiska vetenskapstraditionen. Den positivistiska 

vetenskapstraditionen som Bryman och Bell (2013) beskriver är sammanlänkad med statistiska 

prövningar och sambandsundersökningar. Positivismen är enligt Bryman och Bell (2013) också 

förknippad med ett deduktivt förhållningssätt. Deduktion och positivism präglas av nyckelbegrepp 

som neutralitet, objektivitet och logik. Ett deduktivt förhållningssätt är vad Bryman och Bell (2013) 

beskriver som en slutledning där forskaren utgår från teorin för att testa i praktiken. Deduktiva 

studier formar hypoteser med utgångspunkt från tidigare teori och testar dem mot verkligheten. 

Resultaten förkastar eller misslyckas med att förkasta hypoteserna och på så vis bidrar till ny 

teoribildning eller teoriuppbackning. Att misslyckas med att förkasta en hypotes är inte detsamma 

som att förklara den som sann. 

 

Med hänsyn till det Kothari och Warner (2006) samt det som tidigare forskning avhandlar, har 

utgångspunkten varit att tillämpa en kvantitativ metod vid mätningar av onormala avkastningar. 

Mätning av statistiska samband är central i denna studie. Detta leder till övertygelse om att denna 

studie bör vara av kvantitativ karaktär, med ett deduktivt förhållningssätt och med utgångspunkt i 

positivismen.  

 

3.2 Eventstudie 

Denna studie bygger på en metod som kallas för eventstudie, vilken är karakteristiskt för 

undersökningar av detta slag. Kothari och Warner (2006) skriver i sin artikel att eventstudier är en 
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forskningsmetod som undersöker hur aktiekursen påverkas vid offentliggöranden. De argumenterar 

för att eventstudier tjänar ett viktigt syfte i samband med finansiell forskning eftersom den testar 

marknadseffektiviteten. 

 

Det mått som brukar användas och studeras vid eventstudier är onormal avkastning (Abnormal 

Return). Onormal avkastning är skillnaden mellan det faktiska utfallet och den förväntade 

förändringen i aktiekursen. Ofta undersöker eventstudier den genomsnittliga kumulativa onormala 

avkastningen (Average Cumulative Abnormal Return, 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ). Eventstudier kan enligt Kothari och 

Warner (2006) utformas på kort eller lång sikt. Kothari och Warner (2006) skriver att eventstudier 

har utvecklats på främst två punkter. Dels genom ett mer avgränsat tidsspann, till exempel att endast 

undersöka en dag, samt att metoderna för att mäta den onormala avkastningen har blivit allt mer 

sofistikerade.  

 

 

Figur 1; Tidslinje för denna eventstudie (egen figur). 

 

Studien har utgått från Brown och Warners (1985) indelning av tidsperioden (se Figur 1 ovan). 

Brown och Warner (1985) delar upp tiden kring händelsen i tre delar; en estimeringsperiod, en 

eventperiod och en period avseende tiden efter eventperioden (se Figur 1). Dagen då händelsen 

inträffar benämner de som dag noll, vilket i denna studie motsvarar dagen för offentliggörandet av 

ett företagsförvärv. Eventperioden avser fem dagar före fram till fem dagar efter offentliggörandet 

(-5, 5). Estimeringsperioden utgörs i sin tur av dag 244 innan till och med dag sex innan 

offentliggörandet (-244 till -6). De olika tidsintervallen används sedan i olika syften för att beräkna 

effekterna i aktiekursen, de onormala avkastningarna, till följd av offentliggörandet av 

företagsförvärvet.   

 

3.2.1 Onormal avkastning 

Onormal avkastning (Abnormal Return, AR) är som ovan nämnt utmärkande för eventstudier. Den 

onormala avkastningen är skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den förväntade 

avkastningen, eller den normala avkastningen. Onormal avkastning kan enligt MacKinlay (1997) 

beräknas på följande vis: 

 

Estimation period Event period Post event period

|--------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|

-244 -5       0        5
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𝐴𝑅𝑖,𝑡= 𝑅𝑖,𝑡- 𝐸[𝑅]𝑖,𝑡  

Formel 2; Onormal avkastning.  

 

𝐴𝑅𝑖,𝑡= Onormala avkastningen för aktie i under dag t. 

𝑅𝑖,𝑡- = Den faktiska avkastningen för aktie i under dag t. 

𝐸[𝑅]𝑖,𝑡= Den förväntade avkastningen för aktie i under dag t. 

 

3.2.2 Normal avkastning 

Kothari och Warner (2006) samt MacKinlay (1997) menar att vid beräkning av den onormala 

avkastningen krävs en redogörelse för vad normal avkastning är. Normal avkastning motsvarar 

utvecklingen i aktiekursen om händelsen uteblivit. Brown och Warner (1985) beskriver det som att 

den faktiska avkastningen kan delas upp i en beroende del och en oberoende del av händelsen. Den 

normala avkastningen kan då ses som oberoende av den specifika händelsen, det vill säga 

offentliggörandet av företagsförvärvet. Den normala avkastningen förklarar då vad aktiekursen 

skulle blivit om händelsen inte inträffat, därav oberoende av händelsen. Således motsvarar den 

onormala avkastningen den del av den faktiska avkastningen som är beroende av händelsen. Utan 

händelsen hade inte den onormala avkastningen uppstått. Kothari och Warner (2006) menar att det i 

praktiken dock är omöjligt att helt säkerställa vad den normala avkastningen verkligen skulle blivit. 

Det finns olika modeller för att beräkna normal avkastning, exempel på dessa är Market Model, 

Mean Adjusted Model, Market Adjusted Model samt Capital Asset Pricing Model (se till exempel 

Kothari och Warner, 2006; MacKinlay, 1997; Brown och Warner, 1985).   

 

Brown och Warner (1985) undersökte om det fanns någon skillnad mellan Market Model, Mean 

Adjusted Model och Market Adjusted Models förmåga att upptäcka onormal avkastning. Deras 

resultat visade på att Market Model och Market Adjusted Model var överlägsna Mean Adjusted 

Model. Medan de endast fann en liten skillnad mellan Market Model och Market Adjusted Model. 

Brown och Warner (1985) menar dock att Market Model är den mest lämpliga modellen. Den 

slutsatsen drog de utifrån att Market Model var robust och hade störst statistisk styrka, det vill säga 

förmågan att förkasta en falsk nollhypotes. Market Model kan enligt Brown och Warners (1985) 

undersökning även konkurrera med mer avancerade modeller (till exempel Scholes-Williams och 

Dimsons modell). Därför har denna studie tillämpat Market Model för att beräkna den normala 

avkastningen. Studien innehåller även en jämförelse mellan Market Modell och Market Adjusted 

Model. Detta för att undersöka om resultaten av de två modellerna skiljer sig åt för studiens 
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dataunderlag. Nedan följer en förklaring av de två modellerna och hur de beräknar normal och 

onormal avkastning.  

 

3.2.3 Market model 

Market Model beräknar enligt MacKinlay (1997) normal avkastning genom nedanstående formel 

(se Formel 3): 

 

𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 ∗  𝑅𝑚,𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡  

Formel 3; Normal avkastning enligt Market Model.  

 

𝑅𝑖,𝑡 = Normal avkastning för aktie i under dag t. 

𝛼𝑖 = alfa är ett genomsnittlig värde för den del av aktiens avkastning som inte förklaras av 

marknaden. 

𝛽𝑖 = beta är ett mått på förhållandet mellan aktie i och marknaden. 

𝑅𝑚,𝑡 = Marknadsindex (Nasdaq OMX Stockholm price index, OMXSPI) 

𝑒𝑖,𝑡 = statistisk felterm, antas vara noll.  

 

För att beräkna Market Model krävs en beräkning av beta för eventperioden. Beta är den 

systematiska risken och beskriver hur företagets aktiekurs varierar i förhållande till marknaden. 

Marknadens beta är således alltid ett och om även företagets beta är ett samvarierar företagets 

avkastning med marknadens avkastning. Denna studie använder Brown och Warners (1985) 

tillvägagångssätt för att beräkna beta. I deras beräkning av normal avkastning approximeras beta 

utifrån estimeringsperioden genom minsta-kvadratmetoden (Ordinary Least Squares, OLS). 

Betavärdet utgörs således av lutningskoefficienten på regressionsmodellen, vilken erhölls genom att 

beräkna lutningen för dataunderlaget i Excel. Anledningen till valet av denna beräkning beror på att 

estimeringsperioden består av dagar som är oberoende av den aktuella händelsen, offentliggörandet. 

I enlighet med Brown och Warners (1985) beskrivning användes sedan det erhållna betavärdet som 

en konstant över eventperioden.  

 

I Market Model ingår även alfa. Brown och Warner (1985) approximerar alfa, precis som med 

betavärdet, genom minsta-kvadratmetoden. Där alfa motsvarar skärningspunkten i y-axeln. Av 

förenklingsskäl bestämdes alfa som noll. Detta av två anledningar; dels på grund av att alfa utgör en 

onormal avkastning, det vill säga motsvarar en del av den faktiska avkastningen som inte förklaras 
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av marknadens avkastning (marknadsindex). Den andra anledningen var att en beräkning av alfa är 

mer komplicerad och omfattande än den för att endast beräkna betavärdet.  

 

Marknadsindexet som användes var Nasdaq OMX Stockholm Price Index (OMXSPI) och hämtades 

från Nasdaq. Detta index belyser genomsnittliga avkastningen för samtliga aktier för hela Nasdaq 

OMX Stockholm. Indexet användes även i Market Adjusted Model, vilken förklaras nedan.   

 

3.2.4 Market adjusted model  

Detta är den alternativa metoden studien tillämpat och jämfördes med Market Model. Denna modell 

är enklare, än Market Model i sin beräkning av onormal avkastning, eftersom att den faktiska 

avkastningen endast ställs i relation till ett marknadsindex. Vilket innebär att beta antas vara lika 

med ett och alfa lika med noll. Onormal avkastning beräknas därför i denna modell enligt 

nedanstående formel (se formel 4): 

 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 - 𝑅𝑀𝑖,𝑡  

Formel 4; Onormal avkastning enligt Market adjusted model. 

 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = Onormal avkastning för aktie i under dag t.  

𝑅𝑖,𝑡 = Den faktiska avkastningen för aktie i under dag t.  

𝑅𝑀𝑖,𝑡 = Marknadsindex (Nasdaq OMX Stockholm Price index, OMXSPI) för dag t. 

 

3.2.5 Genomsnittlig onormal avkastning   

Kothari och Warner (2006) förklarar att slutsatser om effekterna i aktiekursen bygger på 

genomsnittliga värden för den onormala avkastningen. MacKinlay (1997) beskriver att 

genomsnittlig onormal avkastning (Average Abnormal Return, 𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ) beräknas genom att summera 

alla företags onormala avkastning för en specifik dag och sedan dividera summan med antalet 

företag. Således erhålls ett genomsnittlig värde för de onormala avkastningarna för just den 

specifika dagen. Beräkningen ställs upp enligt nedan: 

 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡 =  

1

𝑁
 ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡 

𝑁
𝑖=1    

Formel 5; Genomsnittlig onormal avkastning. 

 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡 = Den genomsnittliga onormala avkastningen för dag t.  
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1

𝑁
 ∑ 𝐴𝑅𝑖,𝑡 

𝑁
𝑖=1  = Summan av de onormala avkastningarna för företag i till företag N under dag t 

dividerat med antal företag N.  

 

3.2.6 Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning 

Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning (Average Cumulative Abnormal Return, 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

beskriver den genomsnittliga onormala avkastningen för samtliga observationerna under ett visst 

tidsintervall. 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  är annat uttryckt ett tvärsnittsmått över både tid och för samtliga observationer 

menar MacKinlay (1997). 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  beräknas genom att summera samtliga AR̅̅ ̅̅  för ett visst tidsintervall. 

Detta innebär att 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för till exempel dag ett innan till och med dag ett efter offentliggörandet (-1, 

1) är lika med summan av 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  för de tre dagarna. Således erhålls ett värde för summan av alla 

dagliga genomsnittliga onormala avkastningar under ett visst tidsintervall av intresse. Beräkningen 

ser ut enligt följande formel (se Formel 6):   

 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
(𝑡1,𝑡2) =   ∑ 𝐴𝑅𝑡

̅̅ ̅̅ ̅𝑡2
𝑡1

  

Formel 6; Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning.  

 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅
(𝑡1,𝑡2) = Den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för dag  𝑡1 till dag 𝑡2.  

∑ 𝐴𝑅𝑡
̅̅ ̅̅ ̅𝑡2

𝑡1
 = Summan av de genomsnittliga onormala avkastningarna för dag  𝑡1 till dag 𝑡2.  

 

3.3 Data 

 

3.3.1 Datainsamling 

För att genomföra undersökningen har data samlats in från databaserna Thomson Reuters Eikon, 

Zephyr, Orbis och Retriever. Från Zephyr hämtades specifik data om vilka offentliggöranden av 

företagsförvärv som ägt rum under perioden 2011 till 2016. Sökprocessen i Zephyr begränsades till 

offentliggöranden av företagsförvärv enligt nedanstående kriterier:  

 

1. Svenska målföretag på den svenska aktiemarknaden (Nasdaq OMX Stockholm).  

2. Offentliggöranden inom tidsperioden från den 1 januari 2011 till och med 18 november 2016.  

3. Det köpande företaget ägde mindre än 20 procent innan och mer än 50 procent efter 

offentliggörandet.  

4. Endast faktiska bud och inga rykten är inkluderade.  
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Utifrån de offentliggöranden som ägt rum under 2011 till 2016 söktes därefter dagliga aktiekurser 

för de involverade målföretagen. De aktiekurserna som hämtades avsåg dagliga stängningskurser, 

vilka var justerade för eventuella aktiesplittar. Denna data samlades in från Orbis för eventperioden 

(-5, 5) och från Thomson Reuters Eikon för estimeringsperioden (-244, -6). Anledningen till att 

komplettera med data från Thomson Reuters Eikon var för att denna innehöll historiska aktiekurser, 

vilka inte fanns att tillgå i Orbis.  

 

3.3.2 Population och bortfall 

Efter sökningen erhölls de offentliggöranden av företagsförvärv som skett under studiens 

tidsintervall, 2011 till och med 2016. Dessa offentliggöranden motsvarar på så vis populationen, det 

vill säga samtliga offentliggöranden som uppfyller sökkriterierna (se avsnitt 3.3.1 Datainsamling). 

Totalt bestod populationen av 68 stycken offentliggöranden. Utifrån antalet offentliggöranden av 

företagsförvärv söktes sedan aktiekurser för de berörda målföretagen. Bortfallet i studien berodde 

på att databaserna saknade information om aktiekurserna för 33 av populationens 68 

offentliggöranden. Undersökningen bygger därför på 35 stycken offentliggöranden av 

företagsförvärv.  

 

3.4 Målföretagens storlek 

I avsnitt 2.2.2 Faktorer som påverkar den onormala avkastningen redogörs för att storleken kan ha 

påverkan på de onormala avkastningarna för målföretagets aktieägare. I anslutning till 

undersökningen av de onormala avkastningarna, till följd av offentliggörandet av företagsförvärv, 

valdes därför att även undersöka om den onormala avkastningen varierade beroende på 

målföretagets storlek. Detta kan uppfattas som en komplicerad utsvängning, men då 

undersökningen endast omfattade 35 offentliggöranden var en storleksindelning relativt enkel att 

utföra. Målföretagen delades upp i två storleksgrupper, beräknat efter börsvärde. Därefter jämfördes 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  mellan de två storleksgrupperna. Storleksindelningen skedde utifrån Nasdaq OMX Nordic 

(2016c) definitioner på storlek av börsnoterade bolag. De delar in företagen i tre storlekskategorier 

efter deras börsvärde enligt tabellen nedan (se Tabell 1):  

  



 

29 

 

 

 

Tabell 1; Storleksindelning på målföretag.  

 

Studiens storleksindelning bygger på två storleksgrupper; små målföretag och stora målföretag. De 

små målföretagen motsvarar Small Cap och de stora målföretagen består av Middle Cap samt Large 

Cap. Med hjälp av Retriver, Zephyr och information från skatteverket erhölls bolagets totala antal 

utestående aktier och därefter beräknades börsvärdet. Börsvärdet beräknades sedan genom att 

multiplicera antalet utestående aktier, för närmast föregående årsredovisning, med aktiekursen för 

dag sex innan offentliggörandet (-6). Aktieantalet justerades för eventuella aktiesplittar och 

nyemissioner. Anledningen till valet av dag sex innan offentliggörandet var för att göra en 

storleksvärdering utan påverkan av förvärvet, under förutsättningen att ingen information läckt ut 

om företagsförvärvet. Detta går i enlighet med tidigare forskning av Alexandridis et al. (2013) som 

beräknade börsvärdet på ett liknande sätt.  

 

3.5 Hypotesprövning 

Denna studies resultat baseras delvis på t-test för att testa hypotesen och undersöka om de erhållna 

värdena var statistiskt signifikanta eller inte. Hypotesen formulerades enligt:  

 

𝐻0= Det uppstår ingen onormal avkastning för målföretagets aktieägare till följd av 

offentliggörandet av företagsförvärv (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0).  

 

𝐻𝑎 = Målföretagets aktieägare erhåller en positiv onormal avkastning till följd av offentliggörandet 

av företagsförvärv (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  > 0). 

 

Den undersökta populationen var liten och därmed är t-fördelning att föredra. Brown och Warner 

(1985) menar också att genomsnittliga onormala avkastningar är normalfördelade enligt en t-

fördelning. Enligt Brown och Warner (1985) blir fördelningen desto mer normalfördelad ju större 

urvalsstorleken blir. Däremot visar deras resultat att urvalsstorlek på 20 stycken förvärv uppfyller 

villkoren och de genomsnittliga onormala avkastningarna är därför normalfördelade. Trots att denna 

studies population var liten uppfyller den ändå villkoren i enlighet med Brown och Warners (1985) 

resonemang. Kothari och Warner (2006) förklarar att det framräknade t-värdet ställs i relation till ett 

Definition (börsvärde) Antal

Large cap Större än 9 miljarder kr 1

Mid cap Mellan 1,4 miljarder kr och 9 miljarder kr 8

Small cap Mindre än 1,4 miljarder kr 26
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kritiskt värde och avgör om resultaten är statistiskt signifikanta eller inte. Erhålls en statistisk 

signifikans kan nollhypotesen (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0) förkastas.  

 

T-värdet beräknades för varje 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för respektive period. Detta värde ställdes sedan i relation till det 

kritiska värdet (för de aktuella signifikansnivåerna undersökningen baseras på se Tabell 2 nedan). 

För att kunna förkasta nollhypotesen krävs att t-värdet är större än det kritiska värdet, om så inte är 

fallet kan nollhypotesen inte förkastas. Vid hypotesprövning och signifikanstest erhålls även ett p-

värde. P-värdet beskriver enligt Løvås (2004) sannolikheten att erhålla ett lika extremt eller mer 

extremt värde än det observerade värdet. Ett stort t-värde innebär också ett litet p-värde, vilket är 

önskvärt. För att beräkna t-värdet krävs först en beräkning av standardavvikelsen. Løvås (2004) 

förklarar att när standardavvikelsen är okänd kan inte utgångspunkten vara i standardiserade 

normalfördelade z-test utan måste därför vara i t-test. Vilket också stämmer överens med Brown 

och Warners (1985) påstående. De beskriver att den genomsnittliga kumulativa onormala 

avkastningen ska divideras med dess standardavvikelse för att erhålla ett testvärde.  

 

 

Tabell 2; Signifikansnivåer för ensidigt t-test. 

 

Standardavvikelsen har beräknats utifrån studiens estimeringsperiod. Kothari och Warner (2006) 

beskriver att beräkningen kan göras utifrån estimeringsperioden för att undvika jävighet i dagarna 

för eventperioden. Detta stödjs av Brown och Warner (1985) som i sin studie beräknar 

standardavvikelsen utifrån deras estimeringsperiod (-244, -6). Denna beräkning av 

standardavvikelsen är därför densamma som Brown och Warners (1985) enligt nedanstående formel 

(se Formel 7): 

 

�̂�(𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡) = √

1

(𝑁−1)
 ∑ (𝐴𝑅̅̅ ̅̅

𝑡 −  𝐴𝑅̿̿ ̿̿ )2−6
𝑡=−244   

Formel 7; Standardavvikelse för den genomsnittliga onormala avkastningen för dag t.  

 

�̂�(𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡) = Standardavvikelsen för den genomsnittliga onormala avkastningen under dag t.  
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0,01%
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𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡 = Den genomsnittliga onormala avkastningen under dag t (för beräkning av denna se Formel 

5).   

𝐴𝑅̿̿ ̿̿  = Ett medelvärde av de genomsnittliga onormala avkastningarna för samtliga företag under hela 

estimeringsperioden.  

 

Denna standardavvikelse gäller alltså för den genomsnittliga onormala avkastningen under dag t. 

Samma formel finns även beskriven i MacKinlay (1997) som också förklarar att standardavvikelsen 

för dag t gäller för samtliga dagar i eventperioden. Detta beror på att beräkningssättet inte skiljer sig 

åt mellan dagarna, eftersom samtliga utgår från estimeringsperioden och beräknas på samma vis. 

Standardavvikelsen används således som en konstant över eventperioden. Vidare förklarar Brown 

och Warner (1985) att t-värdet erhålls genom att dividera den genomsnittliga kumulativa onormala 

avkastningen (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) med dess standardavvikelse. Denna formel ser ut enligt följande (se Formel 8):  

 

∑ 𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡

𝑡2
𝑡1 (∑ �̂�2(𝐴𝑅̅̅ ̅̅

𝑡)
𝑡2
𝑡1 )

1/2
⁄   

Formel 8; Genomsnittlig kumulativ onormal avkastning.  

 

∑ 𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡

𝑡2
𝑡1  = avser den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) för dag 𝑡1 till dag 𝑡2 

(för beräkning av denna se Formel 6).  

(∑ �̂�2𝑡2
𝑡1

(𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡))

1/2
= avser standardavvikelsen för dag 𝑡1 till dag 𝑡2 (för beräkning av 

standardavvikelsen för dag t se Formel 7).  

 

Utifrån ovanstående beskrivning genomfördes sedan hypotesprövningen, det vill säga 

undersökningen om 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  var signifikant frånskild noll eller inte. De perioder som 

signifikanstestades var eventperioden (-5, 5), en sjudagarsperiod (-3, 3) samt en tredagarsperiod (-1, 

1). Nollhypotesen utgår från att den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för 

respektive tidsintervall var noll (för härledning av hypotesen se 2.2.1 Onormala avkastningar).  

 

3.6 Kvalitetskriterier 

Detta avsnitt berör olika aspekter av vetenskapliga kvalitetskrav på studier av detta slag. Syftet med 

nedanstående diskussion är att belysa olika för- och nackdelar med den typ av metodologiskt 

tillvägagångssätt som studien bygger på samt hur detta kan ha påverkat resultatet. Diskussionen 

kring hur studien svarar mot kvalitetskriterierna bygger på Bryman och Bells (2013) fyra 

huvudsakliga fokus för kvantitativ forskning; mätning, kausalitet, generalisering och replikerbarhet. 
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Bryman och Bell (2013) förklarar att mätning är av yttersta vikt vid kvantitativa studier. Detta kan 

bero på att kvantitativa studier fokuserar på att objektivt betrakta ett fenomen och kvantifiera dess 

effekter. Detta hänger också samman med kausalitet som är Bryman och Bells (2013) andra 

huvudsakliga fokus vid kvantitativ forskning. Kausaliteten handlar enligt Bryman och Bell (2013) 

om att merparten av kvantitativ forskning söker förklaringar eller annat uttryckt orsak och verkan. 

Forskaren har för syfte att förklara olika aspekter eller följder kopplade till ett fenomen. De två 

förstnämnda, mätning och kausalitet, kan länkas ihop med kvalitetskraven reliabilitet och validitet 

(Bryman och Bell, 2013). Dessa berör aspekter om hur forskaren definierat ett begrepp för att göra 

det mätbart, samt om mätningen i sig mäter det studien har för avsikt att mäta. Nedan följer en 

diskussion kring studiens reliabilitet, validitet och replikerbarhet.  

 

3.6.1 Reliabilitet 

En viktig aspekt av en studie är bedömningen av hur reliabla mätningarna av begreppen är. Något 

som Bryman och Bell (2013) beskriver som “mätningarnas pålitlighet och följdriktighet” (s. 170). 

Reliabilitet kan därför beskrivas som en bedömning av undersökningens tillförlitlighet av de 

specifika måtten. Ejvegård (2009) beskriver reliabilitet som ett måttband. För att flera olika 

personer skall kunna mäta samma sak och få samma resultat krävs likadana måttband. Är 

måttbanden som en gummisnodd är den elastisk och kan därmed ge olika resultat beroende på vem 

som mäter. Därmed mäts inte det som ämnas mäta som Bryman och Bell (2013) beskriver som 

validitet. Validitet förutsätter såldes reliabla mått och mått som inte är reliabla är heller inte valida.  

 

För att mätningarna ska anses reliabla förlitar sig studien på vad metodlitteraturen förespråkar 

avseende eventstudier och mer specifikt mätningarna av onormala avkastningar. Studien utgick från 

Kothari och Warners (2006) beskrivning av hur eventstudier ska byggas upp. Detta för att 

tydliggöra den process i vilken begreppen definieras och beräknas. Kothari och Warner (2006) 

förklarar också inledningsvis att deras artikel, i stora delar, bygger på tidigare studier av bland annat 

Brown och Warner (1985) och MacKinlay (1997). De specifika modeller, som används i denna 

studie, för beräkning av normal och onormal avkastning är därför tagna från Brown och Warners 

(1985) och MacKinlays (1997) studier.  

 

Datainsamlingen har skett från databaserna Zephyr, Orbis, Retriver samt Thomson Reuters Eikon. 

Studiens data har även kompletterats med information från Nasdaq OMX Nordics hemsida för 

insamling av historiska aktiekurser. Det finns ingen anledning att tro att studiens data är 
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manipulerad eller partisk i något avseende. Eftersom avsikten med databaserna är att lagra verklig 

information och att de inte föreligger någon intressekonflikt hos datainsamlarna och datautgivarna, 

vilka kan ge upphov till datamanipulering. Därmed inte sagt att studiens insamlade data i sig är 

reliabel. Detta med hänsyn till eventuella fel i databasernas datainsamling eller felrapporteringar 

från insamlarna eller utgivarna. Fel av den typen som ej har upptäckts och justerats är ofrånkomliga 

i denna studie. 

 

3.6.2 Validitet  

Validitet beskriver Bryman och Bell (2013) som kriteriet där frågan är om forskaren verkligen 

undersöker det han eller hon ämnar undersöka. Validiteten kan enligt Bryman och Bell (2013) delas 

in i främst en intern och extern del men även i en begreppsdel. Om den interna validiteten skriver 

Bryman och Bell (2013) huruvida slutsatserna av sambandet mellan olika variabler är trovärdiga. 

Begreppsvaliditeten berör relationen mellan teorins begrepp och begreppen i studien samt hur väl 

dessa stämmer överens. Studien omfattar välkända begrepp som är karakteristiska för denna typ av 

undersökning.  

 

Den externa, eller den yttre, validiteten är enligt Bryman och Bell (2013) resultatens 

generaliserbarhet. Generaliserbarhet som innebär att forskningen skall kunna bidra till generella 

slutsatser som gäller för större populationer. Studien består av en population om endast 35 

målföretag vilket kan påverka den externa validiteten. Dock beskriver Brown och Warner (1985) att 

även mindre urval vid eventstudier är så gott som normalfördelade. De menar till och med att en 

population om 20 är nästintill normalfördelad.  

 

3.6.3 Replikerbarhet 

Det sista huvudsakliga fokus med kvantitativ forskning handlar enligt Bryman och Bell (2013) om 

replikerbarhet. Replikerbarheten beskriver Bryman och Bell (2013) som möjligheten för en annan 

forskare att uppnå samma resultat genom att utgå från samma material. Metodkapitlet behandlar 

därför så ingående som möjligt de tillvägagångssätt studien bygger på. Främst avseende en stegvis 

beräkning av onormal avkastning och hur denna sedan analyserades. Detta i ett försök att göra en så 

transparent metod som möjligt med förhoppningen om att öka studiens replikerbarhet.  
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4. Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Kapitlet börjar med en jämförelse mellan 

två teoretiska modeller för att beräkna normal avkastning. Därefter följer en presentation om de 

onormala avkastningar som uppstår på den svenska aktiemarknaden till följd av offentliggörande 

av företagsförvärv.  

 

4.1 Modelljämförelse  

Vid eventstudier beräknar forskaren den onormala avkastningen till följd av offentliggörandet. För 

att uppskatta denna krävs först en beräkning av den normala avkastningen (som förklaras i avsnitt 

3.2.2 Normal avkastning). Det finns ett antal olika modeller för att beräkna den normala 

avkastningen. Denna studie jämför två av dessa, Market Model och Market Adjusted Model. Här 

presenteras denna jämförelse mellan de två modellernas respektive resultat.   

 

 

Figur 2; Modelljämförelse (egen figur). 

 

I grafen ovan (se Figur 2) åskådliggörs populationen för Market Adjusted Model i den svarta linjen 

och Market Model i den röda streckade linjen. Båda linjerna stiger kraftigt vid offentliggörandet av 

företagsförvärvet (dag noll) och sedan planar effekten ut dagarna efter. Det är svårt att visuellt 

urskilja någon skillnad mellan modellerna då den är så gott som obefintlig. Förutom omkring tiden 

efter offentliggörandet där linjen för Market Model ligger något över Market Adjusted Models linje. 
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Som nämnt i avsnitt 3.2.2 Normal avkastning bygger resterande resultat på beräkningar utifrån 

Market Modell.  

 

4.2 Hypotesprövning  

Denna studie hade för avsikt att statistiskt undersöka effekten i aktiekursen för målföretaget vid 

offentliggörandet, det vill säga den onormala avkastningen. Studiens hypotes grundades med 

utgångspunkt i vad tidigare forskning presenterat om de onormala avkastningarna för aktieägarna 

till målföretaget vid offentliggörandet. Hypotesen formulerades därför enligt följande:  

 

H0= Det uppstår ingen onormal avkastning för målföretagets aktieägare till följd av 

offentliggörandet av företagsförvärv (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0).  

 

Resultaten av undersökningen visade på en positiv onormal avkastning (AR) vid offentliggörandet 

av företagsförvärven för samtliga målföretag (bortsett från en avvikande observation vilken 

redogörs för i avsnitt 4.5 Avvikande observationer). För att undersöka om de olika erhållna värdena 

(𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  och AR) var statistiskt signifikanta har ensidiga t-test utförts. De erhållna t-värdena för 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  presenteras i Tabell 3. Dessa ställdes sedan i relation till de kritiska värden som gäller för 

relevanta signifikansnivåer; fem procent, en procent, en halv procent och 0,01 procent (för 

förklaring av dessa se avsnitt 3.5 Hypotesprövning). 

 

 

Tabell 3; Statistiska värden för de olika tidsintervallen kring offentliggörandet. 

 

Tabell 3 visar 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  och t-värdet för tre olika tidsintervall; eventperioden (-5, 5), en sjudagarsperiod 

(-3, 3) och en tredagarsperiod (-1, 1) kring offentliggörandet (dag noll). Tabellen visar att t-värdet 

för tredagarsperioden (-1, 1) blev hög, 19,83, vilket innebär ett litet p-värde. P-värdet beskriver hur 

stor sannolikhet det är att erhålla ett lika eller mer extremt värde än det observerade värdet, under 

förutsättning att nollhypotesen antas vara sann. Samtidigt motsvarade t-värdet 12,61 för 

(-1, 1) 26,71% 0.000

(-3, 3) 25,95% 0.000

(-5, 5) 27,36% 0.000

* signifikant på 5 % ** signifikant på 1 % *** signifikant på 0,5 % **** signifikant på 0,01 %

19,83

12,61

10,61

Ja ****

Ja ****

Ja ****

Dagar T-värde P-värde𝑪𝑨𝑹 𝑪𝑨𝑹  signifikans
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sjudagarsperioden (-3, 3) och 10,61 för eventperioden (-5, 5). Vilket innebär att ju längre 

tidsintervall desto lägre t-värde. Samtliga värden var statistiskt signifikanta på 0,01 procentsnivån, 

vars kritiska värde motsvarar 4,167.  

 

Den stora effekten vid offentliggörandet, den genomsnittliga onormala avkastningen (𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ) för dag 

noll, gör att signifikansen ökar avsevärt. Denna effekt motsvarade 24,60 procent, med ett t-värde på 

31,62. 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  för dag noll kan förklaras som ett medelvärde för summan av samtliga onormala 

avkastningar som uppstod vid offentliggörandet. Detta går också att jämföra med den totala 

effekten, det vill säga den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för hela eventperioden 

(-5, 5), som blev 27,36 procent. Det skiljer således cirka 2,8 procentenheter mellan den 

genomsnittliga onormala avkastningen som uppstod på offentliggörandedagen och eventperiodens 

totala genomsnitt.  

 

4.3 Effektiva marknadshypotesen 

 
Figur 3; Genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen under eventperioden (egen figur). 

 

Grafen ovan (se Figur 3) illustrerar den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

för respektive dag under eventperioden (-5, 5). Det vill säga vad 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  blev per dag, från dag fem 

före offentliggörandet till och med dag fem efter offentliggörandet. Grafen visar en tydlig effekt på 

offentliggörandedagen (dag noll) där linjen på grafen ökar markant. Denna effekt motsvarar den 

genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen 26,48 procent. Samtidigt blev 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  27,36 
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procent för hela eventperioden (-5, 5), vilket motsvaras av den punkt på linjen som avser dag fem 

efter offentliggörandet (se Figur 3).  

 

Vid analys av grafen kan också effekterna för tiden innan (-5, -1) och för tiden efter 

offentliggörandet (1, 5) nämnas. Som grafen visar sker förändringar i linjen för 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  även under 

dessa tidsperioder. För tiden fram till offentliggörandet (dag noll) går det att tyda en liten uppgång i 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ , vid jämförelse mellan värdet för dag fem och för dag ett innan offentliggörandet. Denna 

ökning i 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  går även att utläsa i Tabell 4. Tabellen visar den genomsnittliga onormala 

avkastningen (𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ) och den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) för respektive 

dag under eventperioden (-5, 5). Av tabellen framgår att det sker en ökning i 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  mellan dag fem 

innan och dag ett innan offentliggörandet med cirka två procentenheter.   

 

 

Tabell 4; Översiktlig presentation av dagliga 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ och 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  under eventperioden. 

 

Signifikanstester genomfördes även på de onormala avkastningarna för tiden innan 

offentliggörandet (-5, -1) och för tiden efter offentliggörandet (1, 5). Detta för att se om värdena var 

statistiskt signifikanta eller inte. För tiden innan (-5, -1) var t-värdet för 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  1,08 och för tiden efter 

offentliggörandet (1, 5) var t-värdet för 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  0,51. Ingen av dessa var statistiskt signifikanta, inte 

ens på signifikansnivån fem procent vars kritiska värde motsvarar 1,691. Detta innebär att ingen av 

dessa genomsnittliga kumulativa onormala avkastningar kan påstås vara statistiskt frånskilda noll. 

Däremot var 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  dagen före offentliggörandet 1,37 procent (se Tabell 4). Vilket erhöll ett t-värde på 

1,76 och därmed statistiskt signifikant på signifikansnivån fem procent.  

 

4.4 Små och stora målföretag  

Denna studie har också undersökt om den onormala avkastningen varierade beroende på storleken 

på målföretaget. Detta genom en enkel indelning i två storleksgrupper; små och stora målföretag. 

Storleksindelningen genomfördes med utgångspunkt i målföretagens börsvärde sex dagar innan 

offentliggörandet (för fullständig metodologisk redogörelse se avsnitt 3.4 Målföretagens storlek).  
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Figur 4; Genomsnittliga kumulativa onormala avkastningar för respektive storleksgrupp (egen figur). 

 

Resultatet av jämförelsen mellan storleksgrupperna illustreras i grafen ovan (se Figur 4). Den blå 

linjen motsvarar 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för små målföretag och den röda streckade linjen motsvarar 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för stora 

målföretag. Som grafen visar följer de två respektive linjerna nästintill varandra. Grafen innehåller 

även en tabell som presenterar 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för respektive dag i tidsintervallet (-5, 5). För exempelvis dag 

ett efter offentliggörandet blev de små målföretagens 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  27,1 procent och stora målföretags 27,7 

procent. De stora målföretagen erhöll därför en högre 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ , med en skillnad på 0,6 procentenheter. 

De stora målföretagen erhöll större 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  även för hela eventperioden (-5, 5), med en skillnad på 

cirka 0,8 procentenheter. Motsatsen gällde dock vid dagen för offentliggörandet. Där blev 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  26,7 

procent för de små målföretagen medan den för stora målföretagen blev 25,7 procent.   

 

4.5 Avvikande observationer 

I population fanns två avvikande observationer gällande målföretag 27. Den första avsåg dagen före 

offentliggörandet (-1) som visade en positiv onormal avkastning på cirka 20 procent. Den andra 

avvikande observationen avsåg den onormala avkastningen på offentliggörandedagen (dag noll) 

vilken blev negativ med 0,02 procent. Vid efterforskning kunde ingen information finnas som 

kunde förklara varken den tidiga onormala avkastningen eller den negativa onormala avkastningen 

på offentliggörandedagen.  
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5. Diskussion  

 

I denna del knyts resultaten samman med den tidigare forskningen. Här diskuteras konsekvenser av 

resultaten samt om studiens hypotes förkastades eller ej. Kapitlet innehåller även en 

metoddiskussion för att belysa generella brister i denna studie. 

 

5.1 Modelljämförelse 

Brown och Warner (1985) förklarade att diskrepansen jämte de olika modellerna, Market Model 

och Market Adjusted Model, i praktiken är försumbar. De menar dock att Market Model var den 

modell som hade störst statistisk styrka, som då innebär förmågan att förkasta en falsk nollhypotes. 

Effekten som belyses i Figur 2 är mer eller mindre obefintlig. Vilket går i enlighet med det Brown 

och Warner (1985) skriver om att skillnaden mellan de två modellerna är liten; de två modellerna 

har likvärdig styrka. Brown och Warner (1980) förklarar också att beräkna den normala 

avkastningen med hjälp av beta inte avsevärt förbättrar uppskattningen av den normala 

avkastningen på kort sikt. Däremot drar Brown och Warner (1985) slutsatsen om att Market Model 

är en robust modell och bäst lämpad gentemot Market Adjusted Model. De menar även att den kan 

jämföras med än mer avancerade modeller (till exempel Dimson och Scholes-Williams modeller).  

 

Eftersom Brown och Warner (1985) har utgått från simuleringar har de därmed kunnat bestämma 

vad den onormala avkastningen skulle bli. I ett sådant fall går det därmed att avgöra modellernas 

förmåga att finna den verkliga onormala avkastningen, eftersom den är bestämd av simuleringen. På 

så vis kan Brown och Warner (1985) se vilken modell som är bäst genom att jämföra hur många 

gånger modellerna förkastar nollhypotesen. I denna studie används båda modellerna för att 

uppskatta den onormala avkastningen, vilken i detta fall i verkligheten är okänd. Med detta menas 

att det på förhand inte går att ha vetskap om vad den onormala avkastningen egentligen var, 

eftersom undersökningen inte bygger på en simulering. Istället var målet att med modellerna 

uppskatta och erhålla ett värde så nära det sanna värdet som möjligt. Detta skiljer på så vis denna 

studies modelljämförelse från Brown och Warners (1985). De bestämde vad den onormala 

avkastningen skulle vara inför varje test och kunde på så vis se hur stor andel av beräkning med 

respektive modell som lyckades upptäcka den onormala avkastningen. Det som kan konstateras 

utifrån modelljämförelsen i denna studie är därför endast att de två modellerna inte skiljer sig åt 

avsevärt i resultat. Det vill säga att de finner likvärdiga uppskattningar av den onormala 
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avkastningen. Vilken modell som tillämpas på denna studies dataunderlag hade därför ingen större 

betydelse.  

 

5.2 Hypotesprövning  

Studiens syfte var att undersöka om det uppstår onormal avkastning för målföretagens aktieägare 

vid offentliggörandet av företagsförvärv på svenska aktiemarknaden. Resultaten visade att det 

uppstod onormal avkastning för målföretagets aktieägare. Samtliga tre tidsintervall som undersöktes 

var statistiskt signifikanta till och med på 0,01 procentsnivån. Utifrån detta förkastas därför studiens 

nollhypotes. Detta resultat går i enlighet med tidigare forskning som konstaterat att målföretagets 

aktieägare erhåller en positiv onormal avkastning (se avsnitt 2.2.1 Onormala avkastningar). I 

undersökningen blev den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) för hela 

perioden (-5, 5) 27,36 procent, vilket också det är likt det annan forskning har visat.  

 

I tabellen nedan (se Tabell 5) jämförs resultatet med tidigare studier om den onormala avkastningen 

för målföretagens aktieägare. 

 

 
Tabell 5; Sammanställd tabell för tidigare forskning och studiens resultat (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ). 

 

Med hänsyn till vad tabellen visar råder inget tvivel om att målföretagets aktieägare erhåller en 

onormal avkastning till följd av offentliggörandet av företagsförvärv. Samtliga av tidigare studier, 

som behandlas i denna studie, visade på positiva onormala avkastningar för målföretaget. Det 

erhållna värdet (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) skiljer sig därför inte avsevärt från vad tidigare forskning har presenterat. 

Tabellen visar att den lägsta 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  erhölls av Shah och Aroras (2014) studie för samma eventperiod 

som i denna studie (-5, 5). Det kan bero på att den asiatiska marknaden inte är effektiv då de 

onormala avkastningarna till följd av offentliggörandet sker utspritt över eventperioden. Samma sak 

gällde resultatet av Anand och Jagandeeps (2008) studie. Vilken enligt deras mening visade att 

Författare 

Liljeskär och Lundin (2017) 27,36%

Bradley et.al (1988) 31,77%

Kaplan och Weisbach (1992) 26,90%

Shah och Arora (2014) 10,00%

Anand och Jagandeep (2008) 28,85%

Andrade et al. (2001) 16,00%

Dagar

(-5, 5)

(-5, 5)

(-5, 5)

(-5, 5)

(-5, 5)

(-1, 1)

𝑪𝑨𝑹
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marknaden var ineffektiv, då privat information torde läckt ut innan offentliggörandet (för 

fullständig redogörelse av tidigare forskning se avsnitt 2.2.1 Onormala avkastningar).   

 

Om studiens erhållna t-värden ställs i relation till Shah och Aroras (2014) samt och Houston och 

Ryngaert (2001) erhållna t-värden, är samtliga av denna studies erhållna t-värden högre än deras. 

Studiens t-värde motsvarade 19,83 för tredagarsperioden (-1, 1), 12,61 för sjudagarsperioden (-3, 3) 

samt 10,61 för eventperioden (-5, 5). Dessa är avsevärt högre än Shah och Aroras (2014) där de för 

samma eventperiod (-5, 5) som denna studie erhöll ett t-värde på 3,73. Houston och Ryngaert 

(2001) erhöll i sin tur ett t-värde om 9,13 för ett sexdagarsintervall (-4, 1), vilket är närmare denna 

studies t-värden. Även t-värdet för den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

blev större än både Houston och Ryngaerts (2001) och Shah och Aroras (2014). Eftersom att 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ s 

t-värde i denna studie motsvarade 27,36 procent, Shah och Aroras (2014) cirka tio procent och 

Houston och Ryngaerts (2001) var 20,8 procent. 

 

5.3 Effektiva marknadshypotesen  

Ovanstående resonemang kring studiens erhållna t-värden går även att nämna i diskussion om den 

svenska aktiemarknadens effektivitet. Resultatet visade att t-värdena ökade ju mindre tidsspann som 

undersöktes. Vilket står i kontrast till Shah och Aroras (2014) resultat, vars t-värden istället blev 

lägre ju mindre tidsspann de undersökte. Det tyder på att effekten vid offentliggörandet (dag noll) är 

mindre i Shah och Aroras (2014) studie, eftersom att den onormala avkastningen i deras fall är 

utspridd över perioden. Medan den onormala avkastningen, enligt resultatet av denna studie, var 

mer koncentrerad till offentliggörandedagen (dag noll). Detta framgår av resultatet (se Tabell 4) 

som visade att den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) var 26,48 procent för 

dag noll och 27,36 procent för hela eventperioden (se Tabell 4). Då skillnaden mellan dessa två 

värden är liten motsvarar 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för dag noll nästintill den totala onormala avkastningen som uppstår 

till följd av offentliggörandet. Vilket blir tydligare då 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  fram till dagen innan offentliggörandet 

uppgick till 1,88 procent. Detta är en indikation på att marknaden i Sverige håller en hög effektivitet 

eftersom informationen snabbt reflekteras i aktiekursen. Vilket stödjs av Famas (1991) påstående 

om att snabbheten i aktiekursens anpassning till offentliggörandet avspeglar om marknaden är 

effektiv eller inte. Detta resonemang får även stöd av Fama et al. (1969) som vidare menar att 

marknaden är effektiv om aktiekursen avspeglar all tillgänglig information. 
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Ett annat bevis för att den svenska aktiemarknaden kan anses effektiv är att den genomsnittliga 

kumulativa onormala avkastningen för dagarna efter offentliggörandet enligt resultatet inte var 

statistiskt signifikant (se avsnitt 4.3 Effektiva marknadshypotesen). Därmed kan det inte med 

statistik signifikans hävdas att den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen för tiden efter 

offentliggörandet (1, 5) beror på själva offentliggörandet av företagsförvärvet. Detta eftersom att t-

värdet inte överstiger det kritiska värdet. Vilket också stämmer överens med Kothari och Warners 

(2006) påstående att marknaden är effektiv om den genomsnittliga kumulativa onormala 

avkastningen för tiden efter offentliggörandet är lika med noll. Om de onormala avkastningarna 

hade fortsatt att öka efter offentliggörandedagen (dag noll) skulle detta istället motsvara bevis för en 

ineffektiv marknad. Detta illustreras tydligt i Figur 3 där effekten av företagsförvärvet avspeglas 

nästintill helt vid offentliggörandedagen.  

 

Samtidigt bör det nämnas att den genomsnittliga onormala avkastningen (𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ) dagen innan 

offentliggörandet var statistik signifikant på femprocentsnivån. Detta kan bero på flera anledningar, 

till exempel på grund av rykten eller att det har läckt ut information om förvärvet innan 

offentliggörandet. Samtidigt fanns en avvikande observation genom en onormal avkastning på cirka 

20 procent för målföretag 27 dagen innan offentliggörandet (se avsnitt 4.5 Avvikande 

observationer). Detta kan innebära att målföretagets (målföretag 27) höga onormala avkastning 

leder till en missvisande genomsnittlig total onormal avkastning för hela populationen. Hade denna 

exkluderas hade möjligen inte 𝐴𝑅̅̅ ̅̅  dag ett innan offentliggörandet varit statistiskt signifikant för hela 

populationen. Uppfattningarna om huruvida denna genomsnittliga onormala avkastning som 

uppstod i undersökningen är av relevans och kan förklaras av att privat information läckt ut är 

omöjligt att fastställa. Det viktiga i detta fall är att belysa effekten som sker innan händelsen och att 

insiderhandel kan vara en förklaring. 

 

5.4 Små och stora målföretag 

Studiens resultat visar på en liten skillnad i den genomsnittliga kumulativa onormala avkastningen 

mellan de två storleksgrupperna (se Figur 4). För små målföretag var 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  större på 

offentliggörandedagen än för stora målföretag. Däremot var 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för små målföretag lägre för hela 

eventperioden (-5, 5). Resultatet står därför delvis i kontrast till vad tidigare forskning presenterat 

(se 2.2.2 Faktorer som påverkar den onormala avkastningen). Detta eftersom att Alexandridis et al. 

(2013) resultat visade att små målföretag erhöll högre 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  än stora målföretag för en 

tredagarsperiod (-1, 1). De fann en skillnad på cirka sju procentenheter, där stora målföretag erhöll 
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lägre 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  än små målföretag. Här skiljer sig resultatet i denna studie från Alexandridis et al. (2013) 

eftersom de stora målföretagen erhöll högre 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  än de små målföretagen för hela eventperioden (-

5, 5). Dock var skillnaden mellan storleksgrupperna endast 0,6 procentenheter.   

Deras undersökning skiljer sig dock från denna studie då de genomförde ett t-test för skillnaden 

mellan storleksgrupperna. Något som inte kunde genomföras i denna studie på grund av att 

populationen endast bestod av 35 stycken målföretag. Varav dessa i sin tur bestod av nio stora 

målföretag och 26 små. Det fanns därför ingen möjlighet att utföra något signifikanstest. Eftersom 

det inte fanns någon statistiskt signifikans att utgå från, kan det inte med säkerhet fastställas att 

skillnaden inte beror på en slumpmässig variation. Till skillnad från Alexandridis et al. (2013) kan 

inte någon slutsats dras om att storleken på målföretaget påverkar den onormala avkastningen 

(𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ).  

 

5.5 Avvikande observationer  

Som tidigare nämnts i diskussionen visade resultatet på några avvikande observationer för 

målföretag 27. Dessa avsåg en hög onormal avkastning dagen innan offentliggörandet, samt en 

negativ onormal avkastning för offentliggörandedagen. Efter genomförda efterforskningar kunde 

dock inte någon förklaring till dessa effekter finnas.  

 

5.6 Kritisk metodreflektion 

Det finns främst tre punkter som kan ha påverkat denna studies resultat. Den första avser 

populationens storlek. Brown och Warner (1985) beskriver att de genomsnittliga onormala 

avkastningarna blir desto mer normalfördelade ju större urvalsstorleken blir. För ett urval om 50 

påstår Brown och Warner (1985) att fördelningen av de observerade värdena är normalfördelade. 

De menar också att fördelningen för ett urval om endast 20 är nära normalfördelad. Studien 

undersöker hela populationen, det vill säga samtliga offentliggöranden av företagsförvärv, för 

perioden mellan år 2011 till 2016. Utifrån Brown och Warners (1985) diskussion om 

normalfördelning kan därför observationerna för populationen antas vara nära normalfördelade. 

Däremot kan det konstateras att populationen var liten och att slutsatser om denna blivit mer säkra 

om storleken hade varit större. 

Ett sätt att öka urvalsstorleken kan vara att förlänga den undersökta tidsperioden, det vill säga att 

också inkludera tidigare offentliggöranden än de från 2011. På så vis skulle populationen troligtvis 

öka. En sådan förändring kan också medföra negativa konsekvenser. Eventuella förändringar i 
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konjunkturläge, inflation, regleringar et cetera skulle i sin tur kunna påverka undersökningens 

resultat. Varför en förändring i tidsintervall kan ha både positiva samt negativa effekter på 

undersökningen.   

Den andra punkten att diskutera gäller vilket marknadsindex som används vid beräkning av normal 

avkastning. I denna studie användes OMXSPI som indikator för marknadens avkastning. OMXSPI 

valdes för att den baseras på samtliga noterade aktier på Stockholmsbörsen (Nasdaq, 2016c). 

Nasdaq (2016c) skriver även att de utformat OMXSPI med syfte att det ska fungera som en 

indikation på hela marknadens aktuella status. Hade ett annat index valts hade detta kunnat resultera 

i något annorlunda resultat. De enskilda värdena hade då kunnat skilja sig mot de som erhölls i 

beräkningarna med OMXSPI.  

Den avslutande reflektionen avser extremvärden, eller avvikande observationer under 

eventperioden. Något som hade kunnat göras annorlunda hade varit att exkludera dessa värden, för 

att på så vis erhålla genomsnittliga värden som kunnat återspegla effekten hos majoriteten på ett 

mer korrekt vis. Samtidigt är det viktigt att beakta det stora bortfallet som motsvarade omkring 50 

procent av populationen. Effekterna i aktiekurs för dessa offentliggöranden var okända. Det kunde 

därför inte avgöras om dessa mer liknar de extremvärden som studien erhöll. Det vill säga att de 

erhållna extremvärdena i sådana fall bättre skulle beskriva den onormala avkastningen för hela 

populationen.  
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6. Slutsatser 

 

Detta avslutande kapitel presenterar studiens slutsats, vilket även återkopplas till studiens syfte och 

hypotes. Avsnittet innehåller även en diskussion om studiens teoretiska och praktiska bidrag samt 

förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med studien var att undersöka om det uppstår onormal avkastning till följd av 

offentliggörande av företagsförvärv för målföretagets aktieägare.  Undersökningen bestod av 35 

målföretag på Nasdaq OMX Stockholm mellan perioden 2011 till och med 2016. För att dra 

slutsatser om de onormala avkastningarna ställdes nedanstående hypotes upp:  

 

𝐻0= Det uppstår ingen onormal avkastning för målföretagets aktieägare till följd av 

offentliggörandet av företagsförvärv (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0).  

 

𝐻𝑎 = Målföretagets aktieägare erhåller en positiv onormal avkastning till följd av offentliggörandet 

av företagsförvärv (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  > 0). 

 

Studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning (se till exempel Shah och Arora, 2014; 

Anand och Jagandeep, 2008; Kaplan och Weisbach, 1992; Bradley et al., 1988). Eftersom att 

resultatet tydligt visade att det uppstår onormal avkastning för målföretagen vid offentliggörandet 

(se Figur 3). Dessa var även statistiskt signifikanta på signifikansnivån 0,01 procent (α = 0,01 

procent) för samtliga perioder kring offentliggörandet. Den onormala avkastningen, som var hög 

och positiv, kan därför förklaras av offentliggörandet, vilket även leder till att nollhypotesen (se 

ovan) förkastas.  

 

Studien visar på att den svenska aktiemarknaden är effektiv. Detta då de onormala avkastningarna 

var starkt koncentrerade till dagen för offentliggörandet (dag noll) samt att ingen av perioderna 

innan eller efter offentliggörandet hade statistiskt signifikanta 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ . Vilket är en indikation på att 

effekten av offentliggörandet nästan helt inträffar på offentliggörandedagen.  

 

Studien fann en skillnad mellan stora och små målföretag, där de stora målföretagen erhöll större 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  för eventperioden (-5, 5). Samtidigt erhöll små målföretag större 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅  på 

offentliggörandedagen (dag noll). Utifrån studiens data kan dock inte hävdas att skillnaden var 
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statistik signifikant. Detta eftersom att något signifikanstest för dessa två storleksgrupper inte kunde 

genomföras. Även om resultatet visade på en marginell skillnad, kan det inte dras någon slutsats om 

att det föreligger någon storlekseffekt på de onormala avkastningarna på den svenska 

aktiemarknaden (se Figur 4).  

 

Modelljämförelsen resulterade i en försumbar skillnad i beräkning av den onormala avkastningen. 

Utifrån dataunderlaget kan därför ingen slutsats dras om att en av modellerna är bättre lämpad än 

den andra. Studiens resultat ger därför inte tillräckligt med underlag för att varken bekräfta eller 

förneka Brown och Warners (1985) slutsats om att Market Model är bättre tillämplig. Detta då 

modellernas framräknade onormala avkastningar inte kunde jämföras med vad dessa egentligen 

skulle vara.  

 

6.1 Studiens praktiska och teoretiska relevans 

Den praktiska relevansen av studien grundar sig främst i resultatet av den onormala avkastningen. 

För investerare och finansanalytiker krävs beräkningar av vad eventuella projekt kan generera i 

form av avkastning. Resultatet visade på höga positiva onormala avkastningar samt att marknaden 

är effektiv. Detta är av relevans för företag och företagsledningar. Eftersom att resultatet visar på att 

det företag som förvärvas, målföretaget, erhåller höga positiva avkastningar till följd av 

offentliggörandet. Därav kan företagsledningen med vetskap om effekterna i aktiekursen eftersträva 

och främja eventuella förvärvsmöjligheter.  

 

Det föreligger också ett uppenbart intresse hos investerare och finansanalytiker att försöka förutse 

eventuella offentliggöranden. Detta eftersom att en investering innan offentliggörandet skulle 

innebära en stor positiv avkastning på investeringen. Däremot visade resultatet inga tydliga bevis på 

symmetriska effekter innan offentliggörandet, vilket borde vara fallet om till exempel insiderhandel 

förekom på den svenska aktiemarknaden. Att resultaten istället visade tecken på att den svenska 

aktiemarknaden är effektiv, leder till slutsatsen att effekten av offentliggörandet kan utläsas i den 

onormala avkastningen på dag noll. Detta gör det också enklare att estimera hur marknaden 

värderar företagsförvärvet. Vilket bidrar till förtroende för den svenska aktiemarknaden eftersom att 

händelserna reflekteras i aktiekursen direkt.  
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Studien bidrar också med ny information om den svenska aktiemarknaden där ingen studie av detta 

slag tidigare har gjorts. Detta innebär att denna studie visar ny information om den svenska 

aktiemarknadens effektivitet som kan vara av användning i andra syften och sammanhang.  

 

Ett annat teoretiskt bidrag är resultaten av metodjämförelsen. Utifrån resultatet kan det konstateras 

att det inte föreligger någon väsentlig skillnad mellan Market Model och Market Adjusted Model 

vad gäller hur de beräknar normal avkastning. Modellerna är nästintill identiska trots att 

beräkningarna för Market Model kräver mer tid och dataunderlag. Detta innebär att andras val 

mellan dessa metoder inte är avgörande för deras resultat. Studiens resultat går därför i enlighet med 

vad tidigare forskning konstaterat om att valet av modell inte påverkar resultatet i undersökning 

med ett kortsiktigt perspektiv.  

 

6.2 Vidare forskning 

Denna studie undersökte de onormala avkastningarna ur målföretagets aktieägares perspektiv. En 

möjlig framtida studie kan vara att undersöka effekten för de köpande företagens aktieägare eller 

det kombinerade värdet, för samma dataunderlag. En sådan studie skulle kunna visa på andra 

resultat om till exempel marknadseffektiviteten.  Samtidigt undersöker studien endast den svenska 

aktiemarknaden, men här skulle en studie på den skandinaviska marknaden vara tillämpbar. De 

skandinaviska länderna är lika i regleringar och aktiemarknadernas effektivitet kan därför antas vara 

snarlika. Undersökningen skulle också kunna inkludera faktorer som kan ha en förklarande effekt 

på den onormala avkastningen, som till exempel ägandeskap, betalningsmetod och flera bud (se 

teoriavsnittet 2.2.2 Faktorer som påverkar den onormala avkastningen). Detta skulle kunna ge 

djupare förståelse om dessa faktorer påverkar den onormala avkastningen olika. 

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att genomföra en undersökning likt denna studie, men med 

ett större tidsspann. Vilket kan öka populationen och därmed ökar också normalfördelningen (för 

mer ingående diskussion om population se avsnitt 5.6 kritisk metodreflektion). Detta kan till 

exempel leda till ett mer omfattande dataunderlag att utgå från i undersökning av till exempel 

storleksskillnadens inverkan på den onormala avkastningen.  
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8. Bilagor  

8.1 Sammanställd lista   

 

Datum (dag 0) MÅLFÖRETAG -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
22/03/2011 Målföretag 1 Avkast -0,0833 0,0000 0,2727 0,0000 0,0000 0,0714 0,0667 0,0000 0,1250 0,1111 0,0000

OMXSPI -0,0240 -0,0070 0,0168 0,0149 0,0146 -0,0010 0,0058 0,0127 0,0006 0,0043 -0,0016

BETA -0,5851 -0,5851 -0,5851 -0,5851 -0,5851 -0,5851 -0,5851 -0,5851 -0,5851 -0,5851 -0,5851

AR Market model -0,0974 -0,0041 0,2825 0,0087 0,0086 0,0708 0,0701 0,0074 0,1254 0,1136 -0,0009

AR Market adjusted model -0,0593 0,0070 0,2560 -0,0149 -0,0146 0,0724 0,0609 -0,0127 0,1244 0,1068 0,0016

19/05/2015 Målföretag 2 Avkast -0,1096 0,1077 0,0000 0,0000 0,0370 0,1205 0,0359 0,0577 0,0291 0,1201 -0,0536

OMXSPI 0,0009 -0,0115 0,0103 0,0006 0,0040 0,0085 0,0007 0,0028 0,0029 0,0012 -0,0075

BETA 0,0949 0,0949 0,0949 0,0949 0,0949 0,0949 0,0949 0,0949 0,0949 0,0949 0,0949

AR Market model -0,1097 0,1088 -0,0010 -0,0001 0,0367 0,1197 0,0358 0,0574 0,0288 0,1200 -0,0529

AR Market adjusted model -0,1105 0,1192 -0,0103 -0,0006 0,0331 0,1120 0,0352 0,0549 0,0262 0,1190 -0,0461

26/06/2014 Målföretag 3 Avkast -0,0316 0,0489 -0,0466 0,0272 -0,0794 0,3563 0,0000 0,0042 0,0084 -0,0084 0,0000

OMXSPI -0,0025 0,0059 0,0069 0,0022 -0,0125 -0,0035 0,0048 -0,0003 0,0049 0,0034 0,0164

BETA 0,9937 0,9937 0,9937 0,9937 0,9937 0,9937 0,9937 0,9937 0,9937 0,9937 0,9937

AR Market model -0,0291 0,0430 -0,0535 0,0250 -0,0670 0,3598 -0,0047 0,0045 0,0036 -0,0118 -0,0163

AR Market adjusted model -0,0291 0,0430 -0,0535 0,0250 -0,0669 0,3599 -0,0048 0,0045 0,0036 -0,0118 -0,0164

15/05/2015 Målföretag 4 Avkast 0,0088 0,0830 -0,0645 -0,0474 -0,0181 0,1336 0,0000 0,0122 0,0040 -0,0040 0,0000

OMXSPI 0,0006 0,0169 0,0009 -0,0115 0,0103 0,0006 0,0040 0,0085 0,0007 0,0028 0,0029

BETA -0,7901 -0,7901 -0,7901 -0,7901 -0,7901 -0,7901 -0,7901 -0,7901 -0,7901 -0,7901 -0,7901

AR Market model 0,0093 0,0964 -0,0638 -0,0565 -0,0100 0,1341 0,0031 0,0189 0,0046 -0,0018 0,0023

AR Market adjusted model 0,0082 0,0660 -0,0654 -0,0359 -0,0284 0,1330 -0,0040 0,0037 0,0033 -0,0068 -0,0029

16/12/2015 Målföretag 5 Avkast 0,0196 0,0048 -0,0191 -0,0146 0,0000 0,2178 0,0041 0,0000 0,0040 0,0000 0,0000

OMXSPI -0,0075 -0,0052 -0,0215 -0,0095 0,0234 0,0020 0,0086 -0,0093 -0,0023 -0,0031 0,0203

BETA 0,5161 0,5161 0,5161 0,5161 0,5161 0,5161 0,5161 0,5161 0,5161 0,5161 0,5161

AR Market model 0,0235 0,0075 -0,0081 -0,0098 -0,0121 0,2168 -0,0004 0,0048 0,0052 0,0016 -0,0105

AR Market adjusted model 0,0271 0,0100 0,0023 -0,0052 -0,0234 0,2158 -0,0045 0,0093 0,0063 0,0031 -0,0203

06/09/2016 Målföretag 6 Avkast 0,0080 -0,0372 -0,0138 0,0336 0,0081 0,5323 0,0333 0,0085 -0,0101 0,0102 0,0000

OMXSPI 0,0040 -0,0021 -0,0008 0,0121 0,0037 -0,0020 0,0047 -0,0017 -0,0094 -0,0073 -0,0044

BETA 1,2468 1,2468 1,2468 1,2468 1,2468 1,2468 1,2468 1,2468 1,2468 1,2468 1,2468

AR Market model 0,0031 -0,0346 -0,0129 0,0185 0,0035 0,5347 0,0274 0,0106 0,0016 0,0193 0,0054

AR Market adjusted model 0,0041 -0,0351 -0,0130 0,0215 0,0044 0,5342 0,0286 0,0102 -0,0007 0,0175 0,0044



 

55 

 

 

 
 

30/01/2015 Målföretag 7 Avkast 0,0303 -0,0588 0,0313 -0,0303 0,0313 0,5909 -0,0095 0,0096 0,0000 -0,0095 0,0000

OMXSPI 0,0081 0,0117 -0,0138 0,0164 0,0050 0,0032 0,0023 0,0096 -0,0061 0,0065 0,0083

BETA 0,5533 0,5533 0,5533 0,5533 0,5533 0,5533 0,5533 0,5533 0,5533 0,5533 0,5533

AR Market model 0,0258 -0,0653 0,0389 -0,0394 0,0285 0,5891 -0,0108 0,0043 0,0034 -0,0131 -0,0046

AR Market adjusted model 0,0222 -0,0705 0,0450 -0,0467 0,0263 0,5877 -0,0118 0,0000 0,0061 -0,0160 -0,0083

13/05/2014 Målföretag 8 Avkast 0,0142 -0,0120 0,0101 0,0000 0,0220 0,1863 0,0041 0,0000 -0,4189 0,0000 0,0000

OMXSPI -0,0026 -0,0066 0,0104 -0,0004 0,0090 0,0049 0,0009 0,0043 -0,0047 0,0003 0,0005

BETA 0,2345 0,2345 0,2345 0,2345 0,2345 0,2345 0,2345 0,2345 0,2345 0,2345 0,2345

AR Market model 0,0148 -0,0104 0,0077 0,0001 0,0199 0,1851 0,0039 -0,0010 -0,4178 -0,0001 -0,0001

AR Market adjusted model 0,0168 -0,0054 -0,0003 0,0004 0,0130 0,1814 0,0032 -0,0043 -0,4143 -0,0003 -0,0005

15/10/2012 Målföretag 9 Avkast 0,0000 0,1190 0,0000 0,0000 0,0851 0,3020 0,0000 -0,0060 0,0000 0,0000 0,0000

OMXSPI -0,0116 -0,0058 -0,0114 0,0032 -0,0056 0,0042 0,0073 0,0037 0,0044 -0,0144 0,0016

BETA 0,1015 0,1015 0,1015 0,1015 0,1015 0,1015 0,1015 0,1015 0,1015 0,1015 0,1015

AR Market model 0,0012 0,1196 0,0012 -0,0003 0,0857 0,3015 -0,0007 -0,0064 -0,0004 0,0015 -0,0002

AR Market adjusted model 0,0116 0,1248 0,0114 -0,0032 0,0907 0,2978 -0,0073 -0,0097 -0,0044 0,0144 -0,0016

10/02/2015 Målföretag 10 Avkast -0,0009 0,0146 0,0059 0,0304 -0,0148 0,4989 -0,0003 -0,0035 -0,0018 -0,0012 0,0003

OMXSPI 0,0096 -0,0061 0,0065 0,0083 -0,0042 0,0082 -0,0044 0,0208 0,0094 0,0017 -0,0089

BETA 0,8260 0,8260 0,8260 0,8260 0,8260 0,8260 0,8260 0,8260 0,8260 0,8260 0,8260

AR Market model -0,0088 0,0196 0,0005 0,0236 -0,0113 0,4921 0,0033 -0,0207 -0,0095 -0,0026 0,0076

AR Market adjusted model -0,0105 0,0207 -0,0006 0,0221 -0,0105 0,4907 0,0041 -0,0243 -0,0112 -0,0029 0,0092

13/10/2015 Målföretag 11 Avkast -0,1107 -0,0856 0,0085 0,0211 0,0413 0,0238 0,0271 -0,0717 0,0163 -0,0240 -0,0164

OMXSPI 0,0016 -0,0039 0,0073 0,0120 -0,0006 -0,0127 -0,0106 0,0072 -0,0014 0,0039 0,0067

BETA -0,1666 -0,1666 -0,1666 -0,1666 -0,1666 -0,1666 -0,1666 -0,1666 -0,1666 -0,1666 -0,1666

AR Market model -0,1105 -0,0862 0,0097 0,0231 0,0412 0,0217 0,0254 -0,0705 0,0160 -0,0234 -0,0153

AR Market adjusted model -0,1123 -0,0817 0,0012 0,0091 0,0419 0,0365 0,0377 -0,0789 0,0177 -0,0279 -0,0231

11/04/2011 Målföretag 12 Avkast 0,0000 0,0088 -0,0088 -0,0088 0,0179 0,3509 -0,0065 0,0196 -0,0064 0,0000 -0,0065

OMXSPI 0,0049 -0,0015 0,0054 -0,0089 0,0032 -0,0029 -0,0150 0,0056 -0,0068 -0,0037 -0,0152

BETA 0,5532 0,5532 0,5532 0,5532 0,5532 0,5532 0,5532 0,5532 0,5532 0,5532 0,5532

AR Market model -0,0027 0,0097 -0,0118 -0,0039 0,0161 0,3525 0,0018 0,0165 -0,0026 0,0021 0,0019

AR Market adjusted model -0,0049 0,0104 -0,0142 0,0000 0,0147 0,3538 0,0086 0,0140 0,0004 0,0037 0,0087

14/02/2014 Målföretag 13 Avkast 0,0123 0,0244 -0,0149 0,0393 -0,0116 0,5147 0,0000 0,0097 0,0000 0,0000 0,0000

OMXSPI 0,0042 0,0034 0,0137 -0,0021 0,0000 0,0036 0,0057 -0,0080 0,0077 0,0027 0,0046

BETA 0,4039 0,4039 0,4039 0,4039 0,4039 0,4039 0,4039 0,4039 0,4039 0,4039 0,4039

AR Market model 0,0106 0,0230 -0,0204 0,0401 -0,0116 0,5132 -0,0023 0,0129 -0,0031 -0,0011 -0,0019

AR Market adjusted model 0,0081 0,0210 -0,0286 0,0414 -0,0117 0,5111 -0,0057 0,0177 -0,0077 -0,0027 -0,0046
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09/06/2014 Målföretag 14 Avkast -0,0083 0,0279 -0,0190 -0,0028 0,0000 0,1694 -0,0119 -0,0024 0,0000 0,0024 -0,0264

OMXSPI 0,0048 -0,0006 -0,0030 0,0014 -0,0046 0,0105 -0,0004 -0,0043 -0,0007 -0,0064 -0,0079

BETA 0,6130 0,6130 0,6130 0,6130 0,6130 0,6130 0,6130 0,6130 0,6130 0,6130 0,6130

AR Market model -0,0112 0,0283 -0,0172 -0,0036 0,0028 0,1630 -0,0116 0,0002 0,0005 0,0063 -0,0216

AR Market adjusted model -0,0131 0,0285 -0,0160 -0,0042 0,0046 0,1589 -0,0114 0,0019 0,0007 0,0088 -0,0185

08/12/2015 Målföretag 15 Avkast 0,0033 -0,0067 0,0000 0,0000 0,0101 0,0000 -0,0066 0,0033 0,0033 -0,0033 -0,0033

OMXSPI -0,0007 0,0041 -0,0174 -0,0099 0,0065 -0,0234 -0,0075 -0,0052 -0,0215 -0,0095 0,0234

BETA 0,4814 0,4814 0,4814 0,4814 0,4814 0,4814 0,4814 0,4814 0,4814 0,4814 0,4814

AR Market model 0,0037 -0,0086 0,0084 0,0048 0,0069 0,0112 -0,0030 0,0058 0,0137 0,0012 -0,0146

AR Market adjusted model 0,0041 -0,0108 0,0174 0,0099 0,0035 0,0234 0,0009 0,0085 0,0248 0,0061 -0,0267

29/10/2014 Målföretag 16 Avkast 0,0000 -0,0167 -0,0339 -0,0175 0,0179 0,4123 0,0093 0,0062 -0,0092 0,0000 0,0031

OMXSPI 0,0098 0,0126 -0,0023 0,0013 0,0160 0,0066 0,0046 0,0122 -0,0082 0,0004 0,0091

BETA 0,6284 0,6284 0,6284 0,6284 0,6284 0,6284 0,6284 0,6284 0,6284 0,6284 0,6284

AR Market model -0,0061 -0,0246 -0,0324 -0,0184 0,0078 0,4081 0,0064 -0,0015 -0,0040 -0,0003 -0,0026

AR Market adjusted model -0,0098 -0,0293 -0,0316 -0,0188 0,0019 0,4057 0,0047 -0,0060 -0,0010 -0,0004 -0,0060

22/06/2011 Målföretag 17 Avkast 0,0000 -0,0172 0,0351 0,0000 -0,0169 0,2862 0,0054 -0,0053 0,0000 0,0054 -0,0027

OMXSPI -0,0160 -0,0111 0,0047 -0,0154 0,0218 -0,0153 -0,0157 0,0123 0,0045 0,0256 0,0146

BETA 0,4445 0,4445 0,4445 0,4445 0,4445 0,4445 0,4445 0,4445 0,4445 0,4445 0,4445

AR Market model 0,0071 -0,0123 0,0330 0,0068 -0,0266 0,2930 0,0123 -0,0108 -0,0020 -0,0060 -0,0091

AR Market adjusted model 0,0160 -0,0061 0,0304 0,0154 -0,0388 0,3015 0,0210 -0,0176 -0,0045 -0,0202 -0,0172

05/05/2011 Målföretag 18 Avkast -0,0080 -0,0202 0,0309 -0,0060 0,0161 0,3069 -0,0038 0,0000 -0,1369 0,1630 -0,0076

OMXSPI 0,0052 0,0035 0,0004 -0,0076 -0,0062 -0,0010 0,0089 -0,0004 0,0082 0,0037 -0,0068

BETA 0,2785 0,2785 0,2785 0,2785 0,2785 0,2785 0,2785 0,2785 0,2785 0,2785 0,2785

AR Market model -0,0095 -0,0212 0,0308 -0,0039 0,0178 0,3072 -0,0063 0,0001 -0,1392 0,1620 -0,0057

AR Market adjusted model -0,0132 -0,0237 0,0305 0,0016 0,0223 0,3079 -0,0127 0,0004 -0,1451 0,1593 -0,0008

13/10/2015 Målföretag 19 Avkast 0,1460 0,0127 0,0503 -0,0359 0,0124 0,8650 0,0099 -0,0033 0,0065 -0,0032 -0,0033

OMXSPI 0,0016 -0,0039 0,0073 0,0120 -0,0006 -0,0127 -0,0106 0,0072 -0,0014 0,0039 0,0067

BETA 0,3454 0,3454 0,3454 0,3454 0,3454 0,3454 0,3454 0,3454 0,3454 0,3454 0,3454

AR Market model 0,1454 0,0141 0,0478 -0,0401 0,0126 0,8694 0,0135 -0,0057 0,0070 -0,0046 -0,0056

AR Market adjusted model 0,1444 0,0166 0,0431 -0,0480 0,0130 0,8777 0,0205 -0,0104 0,0080 -0,0071 -0,0100

12/05/2014 Målföretag 20 Avkast 0,0055 0,0490 0,0026 0,0492 -0,0049 0,0223 -0,0218 0,0124 -0,0147 0,0199 0,0585

OMXSPI -0,0012 -0,0026 -0,0066 0,0104 -0,0004 0,0090 0,0049 0,0009 0,0043 -0,0047 0,0003

BETA 0,3254 0,3254 0,3254 0,3254 0,3254 0,3254 0,3254 0,3254 0,3254 0,3254 0,3254

AR Market model 0,0059 0,0499 0,0048 0,0458 -0,0048 0,0194 -0,0234 0,0121 -0,0161 0,0214 0,0584

AR Market adjusted model 0,0066 0,0516 0,0092 0,0389 -0,0045 0,0133 -0,0268 0,0115 -0,0190 0,0246 0,0583
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14/07/2016 Målföretag 21 Avkast 0,0032 0,0703 0,0149 0,0176 -0,0145 0,2317 0,0381 -0,0023 -0,0184 0,0023 -0,0187

OMXSPI 0,0141 0,0155 0,0178 0,0034 0,0026 0,0052 0,0041 -0,0004 0,0028 0,0101 -0,0040

BETA 1,3516 1,3516 1,3516 1,3516 1,3516 1,3516 1,3516 1,3516 1,3516 1,3516 1,3516

AR Market model -0,0159 0,0494 -0,0091 0,0131 -0,0180 0,2247 0,0326 -0,0017 -0,0222 -0,0113 -0,0133

AR Market adjusted model -0,0109 0,0548 -0,0029 0,0143 -0,0171 0,2265 0,0340 -0,0018 -0,0212 -0,0077 -0,0147

24/02/2014 Målföretag 22 Avkast -0,0442 -0,0185 0,0000 -0,2566 0,0152 0,4625 0,0000 0,0000 0,0000 0,0256 -0,0167

OMXSPI 0,0057 -0,0080 0,0077 0,0027 0,0046 0,0180 0,0009 0,0009 -0,0031 0,0020 -0,0262

BETA 0,6359 0,6359 0,6359 0,6359 0,6359 0,6359 0,6359 0,6359 0,6359 0,6359 0,6359

AR Market model -0,0479 -0,0135 -0,0049 -0,2583 0,0123 0,4511 -0,0006 -0,0006 0,0020 0,0244 0,0000

AR Market adjusted model -0,0500 -0,0106 -0,0077 -0,2593 0,0106 0,4445 -0,0009 -0,0009 0,0031 0,0236 0,0095

03/12/2012 Målföretag 23 Avkast -0,0085 -0,0427 0,0357 -0,0086 0,0087 0,3190 0,0000 0,0065 -0,0065 -0,0065 0,0000

OMXSPI -0,0030 0,0035 -0,0023 0,0144 0,0015 0,0026 0,0001 0,0031 0,0061 -0,0003 0,0055

BETA 0,4836 0,4836 0,4836 0,4836 0,4836 0,4836 0,4836 0,4836 0,4836 0,4836 0,4836

AR Market model -0,0070 -0,0444 0,0368 -0,0156 0,0080 0,3177 -0,0001 0,0050 -0,0094 -0,0064 -0,0026

AR Market adjusted model -0,0054 -0,0462 0,0380 -0,0230 0,0072 0,3163 -0,0001 0,0034 -0,0126 -0,0062 -0,0055

16/05/2011 Målföretag 24 Avkast 0,0040 -0,0079 -0,0320 0,0124 0,0000 0,2980 0,0314 0,0000 -0,0061 0,0061 -0,0244

OMXSPI -0,0004 0,0082 0,0037 -0,0068 0,0009 0,0045 -0,0141 0,0004 0,0069 0,0004 -0,0236

BETA 0,9747 0,9747 0,9747 0,9747 0,9747 0,9747 0,9747 0,9747 0,9747 0,9747 0,9747

AR Market model 0,0044 -0,0160 -0,0356 0,0190 -0,0009 0,2935 0,0452 -0,0003 -0,0128 0,0057 -0,0014

AR Market adjusted model 0,0044 -0,0162 -0,0357 0,0192 -0,0009 0,2934 0,0456 -0,0004 -0,0130 0,0057 -0,0008

29/02/2016 Målföretag 25 Avkast 0,0118 -0,0116 0,0000 0,0118 -0,0174 0,2249 0,0000 0,0000 0,0048 -0,0048 0,0048

OMXSPI 0,0196 -0,0121 -0,0231 0,0211 0,0064 0,0030 0,0127 -0,0064 0,0012 0,0102 -0,0039

BETA 0,3119 0,3119 0,3119 0,3119 0,3119 0,3119 0,3119 0,3119 0,3119 0,3119 0,3119

AR Market model 0,0057 -0,0078 0,0072 0,0052 -0,0194 0,2239 -0,0040 0,0020 0,0045 -0,0080 0,0061

AR Market adjusted model -0,0078 0,0005 0,0231 -0,0093 -0,0238 0,2218 -0,0127 0,0064 0,0036 -0,0151 0,0088

19/12/2011 Målföretag 26 Avkast 0,0449 0,0117 0,0077 -0,0192 0,0117 0,3398 -0,0029 0,0000 -0,0029 0,0058 -0,0029

OMXSPI -0,0207 0,0154 -0,0183 0,0076 -0,0075 -0,0024 0,0263 0,0012 0,0110 0,0113 -0,0044

BETA 1,1553 1,1553 1,1553 1,1553 1,1553 1,1553 1,1553 1,1553 1,1553 1,1553 1,1553

AR Market model 0,0688 -0,0061 0,0289 -0,0280 0,0204 0,3425 -0,0332 -0,0014 -0,0156 -0,0073 0,0022

AR Market adjusted model 0,0656 -0,0037 0,0261 -0,0268 0,0193 0,3422 -0,0292 -0,0012 -0,0139 -0,0055 0,0015

29/09/2015 Målföretag 27 Avkast 0,0469 0,0000 0,0000 -0,1642 0,1964 0,0000 0,0000 0,0149 0,0441 -0,0141 -0,0286

OMXSPI -0,0235 0,0004 -0,0269 0,0245 -0,0186 0,0012 0,0186 -0,0071 0,0045 0,0300 0,0016

BETA 0,1309 0,1309 0,1309 0,1309 0,1309 0,1309 0,1309 0,1309 0,1309 0,1309 0,1309

AR Market model 0,0500 0,0000 0,0035 -0,1674 0,1989 -0,0002 -0,0024 0,0159 0,0435 -0,0180 -0,0288

AR Market adjusted model 0,0704 -0,0004 0,0269 -0,1887 0,2150 -0,0012 -0,0186 0,0221 0,0396 -0,0441 -0,0302
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11/04/2011 Målföretag 28 Avkast 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0435 0,0417 0,0000 0,0600 0,1132 -0,0508 0,0000

OMXSPI 0,0049 -0,0015 0,0054 -0,0089 0,0032 -0,0029 -0,0150 0,0056 -0,0068 -0,0037 -0,0152

BETA 0,1053 0,1053 0,1053 0,1053 0,1053 0,1053 0,1053 0,1053 0,1053 0,1053 0,1053

AR Market model -0,0005 0,0002 -0,0006 0,0009 0,0431 0,0420 0,0016 0,0594 0,1139 -0,0505 0,0016

AR Market adjusted model -0,0049 0,0015 -0,0054 0,0089 0,0403 0,0446 0,0150 0,0544 0,1200 -0,0471 0,0152

30/11/2015 Målföretag 29 Avkast -0,0051 -0,0406 0,0423 -0,0203 0,0311 0,2563 0,0120 0,0000 -0,0040 0,0040 -0,0040

OMXSPI -0,0015 -0,0167 0,0110 0,0075 0,0014 0,0108 -0,0007 0,0041 -0,0174 -0,0099 0,0065

BETA 0,6172 0,6172 0,6172 0,6172 0,6172 0,6172 0,6172 0,6172 0,6172 0,6172 0,6172

AR Market model -0,0041 -0,0303 0,0356 -0,0249 0,0302 0,2496 0,0124 -0,0025 0,0068 0,0101 -0,0080

AR Market adjusted model -0,0035 -0,0239 0,0314 -0,0278 0,0297 0,2455 0,0127 -0,0041 0,0135 0,0139 -0,0105

07/11/2012 Målföretag 30 Avkast 0,0055 0,0054 -0,0054 0,0435 0,0469 0,0746 -0,0787 -0,0251 -0,0155 0,0000 0,0157

OMXSPI -0,0051 0,0095 0,0063 -0,0048 0,0090 -0,0140 -0,0020 -0,0037 0,0004 -0,0010 -0,0014

BETA 0,3859 0,3859 0,3859 0,3859 0,3859 0,3859 0,3859 0,3859 0,3859 0,3859 0,3859

AR Market model 0,0074 0,0018 -0,0078 0,0453 0,0434 0,0800 -0,0779 -0,0237 -0,0156 0,0004 0,0162

AR Market adjusted model 0,0106 -0,0040 -0,0117 0,0483 0,0379 0,0886 -0,0767 -0,0214 -0,0158 0,0010 0,0171

24/10/2016 Målföretag 31 Avkast 0,0099 -0,0098 0,0049 0,0049 -0,0098 0,0542 0,0000 -0,0047 0,0094 0,0000 -0,0047

OMXSPI -0,0064 0,0131 -0,0004 0,0057 -0,0009 -0,0044 -0,0043 -0,0012 -0,0005 0,0007 -0,0095

BETA 0,1881 0,1881 0,1881 0,1881 0,1881 0,1881 0,1881 0,1881 0,1881 0,1881 0,1881

AR Market model 0,0111 -0,0122 0,0050 0,0038 -0,0096 0,0550 0,0008 -0,0044 0,0095 -0,0001 -0,0029

AR Market adjusted model 0,0163 -0,0229 0,0053 -0,0008 -0,0088 0,0585 0,0043 -0,0035 0,0099 -0,0007 0,0048

08/04/2015 Målföretag 32 Avkast 0,0337 -0,0082 0,0274 -0,0187 0,0272 0,0212 0,1632 -0,0022 0,0089 0,0000 0,0022

OMXSPI 0,0150 -0,0072 0,0014 0,0043 0,0132 -0,0048 0,0072 0,0029 0,0017 0,0013 0,0048

BETA 0,8106 0,8106 0,8106 0,8106 0,8106 0,8106 0,8106 0,8106 0,8106 0,8106 0,8106

AR Market model 0,0216 -0,0023 0,0263 -0,0221 0,0165 0,0250 0,1573 -0,0046 0,0075 -0,0011 -0,0017

AR Market adjusted model 0,0187 -0,0010 0,0260 -0,0230 0,0140 0,0260 0,1560 -0,0052 0,0072 -0,0013 -0,0026

28/04/2011 Målföretag 33 Avkast -0,0047 0,0000 0,0000 0,0188 -0,0046 0,2361 0,0000 -0,0037 0,0000 0,0000 0,0038

OMXSPI 0,0099 0,0190 0,0018 0,0087 0,0015 0,0052 0,0035 0,0004 -0,0076 -0,0062 -0,0010

BETA 0,3519 0,3519 0,3519 0,3519 0,3519 0,3519 0,3519 0,3519 0,3519 0,3519 0,3519

AR Market model -0,0081 -0,0067 -0,0006 0,0157 -0,0051 0,2343 -0,0012 -0,0039 0,0027 0,0022 0,0041

AR Market adjusted model -0,0145 -0,0190 -0,0018 0,0101 -0,0061 0,2309 -0,0035 -0,0042 0,0076 0,0062 0,0047

18/09/2015 Målföretag 34 Avkast -0,0026 -0,0179 0,0000 -0,0104 0,0079 0,0679 -0,0342 -0,0076 -0,0230 -0,0026 0,0157

OMXSPI -0,0041 -0,0133 -0,0007 0,0094 0,0018 -0,0183 0,0069 -0,0235 0,0004 -0,0269 0,0245

BETA 0,4414 0,4414 0,4414 0,4414 0,4414 0,4414 0,4414 0,4414 0,4414 0,4414 0,4414

AR Market model -0,0007 -0,0120 0,0003 -0,0146 0,0071 0,0760 -0,0373 0,0028 -0,0231 0,0093 0,0049

AR Market adjusted model 0,0016 -0,0046 0,0007 -0,0198 0,0060 0,0862 -0,0411 0,0159 -0,0233 0,0243 -0,0088

18/04/2016 Målföretag 35 Avkast 0,0071 0,1206 -0,0253 0,0390 -0,0062 0,0566 0,0298 0,0000 0,0173 0,0000 0,0284

OMXSPI -0,0043 0,0008 -0,0164 0,0102 -0,0129 0,0214 0,0024 -0,0017 0,0149 -0,0051 -0,0023

BETA 1,1963 1,1963 1,1963 1,1963 1,1963 1,1963 1,1963 1,1963 1,1963 1,1963 1,1963

AR Market model 0,0123 0,1196 -0,0056 0,0267 0,0091 0,0310 0,0269 0,0021 -0,0005 0,0061 0,0312

AR Market adjusted model 0,0114 0,1198 -0,0089 0,0287 0,0066 0,0352 0,0274 0,0017 0,0024 0,0051 0,0307
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8.2 Beräknade 𝑪𝑨𝑹̅̅ ̅̅ ̅̅  och 𝑨𝑹̅̅ ̅̅  per modell  
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8.3 Standardavvikelser och t-värden 

 

 
 

Standardavvikelse och varians T-värden T-värden 

StDev (ARt) 0,0077787 10,6051 (-5, -1)

Varians (ARt) 0,0000605 19,8273 StDev 0,0174

Summa varians 0,0006656 12,6083 t-värde 0,5100

StDev 0,0257989 31,6210

StDev 0,0134730 (1, 5)

StDev 0,0205804 StDev 0,0174

t-värde 1,0812

𝐶𝐴𝑅(-3, 3)

𝐶𝐴𝑅(-1, 1)

𝐴𝑅(    0)

𝑃 𝑒𝐶𝐴𝑅

𝑃  𝑡𝐶𝐴𝑅

   𝑪𝑨𝑹         𝑪𝑨𝑹

𝐶𝐴𝑅(− , )

𝐶𝐴𝑅(− , )

𝐶𝐴𝑅(− , )

𝐶𝐴𝑅(− , )


