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Sammanfattning 
 

Informationseffektiviteten i aktiemarknader och effektivitet i företagsförvärv som 

tillväxt- och lönsamhetsstrategi är två mycket omtvistade frågor inom finansiering. 

Anhängare av den effektiva marknadshypotesen (EMH) menar att investerare agerar 

rationellt vilket betyder att ny offentlig information alltid återspeglas i aktiepriset. Det 

leder till att avvikelseavkastning inte ska kunna erhållas av investerare. Anhängare från 

behavioral finance menar motsägelsefullt att aktiepriset kan avvika från sitt fundamentala 

värde då investerare tenderar att bedöma offentlig information på ett irrationellt sätt. 

Tidigare studier visar motsägelsefulla resultat angående aktiemarknadens reaktion vid 

nyheter om företagsförvärv. Företagsförvärv är en vanlig strategi för att skapa tillväxt och 

lönsamhet. Utifrån ovanstående bakgrund är denna uppsats problemformulering: 

 

Hur effektivt reagerar den svenska aktiemarknaden på Large Cap bolags pressreleaser 

vid företagsförvärv?  

  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om avvikelseavkastning existerar på den svenska 

aktiemarknaden när pressreleaser om företagsförvärv offentliggörs. Delsyftet avser att 

undersöka om det finns en skillnad mellan utländska och inhemska förvärv. 

 

Metoden i denna undersökning är en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. 

Undersökningen följer en eventstudiemetodologi där vi har samlat in aktiekurser och 

pressreleaser under perioden 2009-2014. Urvalet består av 53 inhemska och 80 utländska 

företagsförvärv. Vi har studerat svenska aktiebolag listade på Stockholmsbörsens Large 

Cap lista. 

  

Uppsatsens teoretiska grund återfinns främst i den effektiva marknadshypotesen och 

behavioral finance. EMH menar att marknadseffektivitet råder medan behavioral finance 

påpekar att individers irrationella beteende leder till ineffektivitet på marknaden. 

 

Från empirin kan vi utläsa en signifikant positiv avvikelsavkastning under ett tre dagar 

långt händelsefönster. Det betyder att EMH visar tendenser till bristande förklaring 

gällande reflektion av offentlig information i aktiens pris. När det gäller skillnaden mellan 

utländska och inhemska företagsförvärv visar empirin att de inhemska genererar drygt 1 

% högre avvikelsavkastning än de utländska förvärven. Även de inhemska förvärven 

faller utanför EMH:s förklaring. Aktiemarknaden överreagerar på pressreleaser gällande 

inhemska företagsförvärv vilket leder till att avvikelseavkastning kan erhållas. De 

utländska förvärven är ej signifikanta vilket betyder att vi inte kan avvisa att 

marknadseffektivitet existerar i dessa fall. 

   

Empirin visar att marknaden överreagera dagen efter pressreleasens offentliggörande. 

Slutsatsen blir därmed att den svenska aktiemarknaden inte agerar effektivt på 

pressreleaser om företagsförvärv under ett händelsefönster på tre dagar. Empirin visar att 

EMH tenderar att ha brister och att behavioral finance kan vara ett lämpligare teoriområde 

som förklara den avvikelsavkastning som presenteras. Däremot fann vi att under ett 

händelsefönster på elva dagar är resultatet ej signifikant och vi kan då inte argumentera 

för att marknaden är ineffektiv.    
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Begreppsförklaring 
 

Avvikelseavkastning: Med avvikelseavkastning menar vi tillgångens faktiska 

avkastning subtraherat med den förväntade avkastningen (MacKinley, 1997, s. 15). Kan 

vara både positiv och negativ.   

 

Händelsefönster: En tidsperiod med dagen då pressreleasen om företagsförvärvet 

offentliggörs centrerad. Tidsperioden omfattar minst en dag innan och en dag efter 

själva händelsen. Det är under denna tidsperiod som beräkningen av 

avvikelseavkastningen sker. (MacKinley, 1997, s. 14-15) 

 

Estimeringsfönster: En tidsperiod som inträffar innan händelsefönstret. Används för 

att beräkna parametrarna Beta och Alfa som behövs vid beräkning av den förväntade 

avkastningen. (MacKinley, 1997, s. 15)  

 

Företagsförvärv: “När ett företag köper ett företag av ett företag” (Sevenius, 2003, s. 

17) Vi undersöker förvärv där ett svenskt börsbolag köper minst 51 % av aktierna i 

målföretaget.  

 

Målföretag: Det företag som blir uppköpt under ett förvärv. Ibland även kallat det 

förvärvade bolaget.  

 

Large Cap: En svensk börslista som anger bolag som har ett börsvärde över 1 miljard 

euro. (Swedbank, 2015) 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi att gen en bakgrund till vårt valda problemområde. 

Efter det följer en problemdiskussion som sedan leder till en problemformulering och ett 

syfte för uppsatsen. Vi kommer även redogöra för de teoretiska- och praktiska bidraget 

vi ämnar lämna. Slutligen presenteras de avgränsningar som är gjorda inom 

undersökningsområdet.   

 

1.1 Problembakgrund 
Marknadseffektivitet har under många decennier varit ett omdiskuterat ämne inom 

finansiering. Forskare har genom åren, genom olika typer av studier, både bekräftat och 

motbevisat den effektiva marknadshypotesen. 

 

På en effektiv marknad ska det inte vara möjligt för investerare att erhålla 

avvikelseavkastning. Enligt Fama (1970, s. 415) ska all tillgänglig information reflekteras 

i aktiepriset och därmed ska det inte finnas några under- eller övervärderade aktier. 

Haugen (2001, s. 581) menar att det finns olika typer av information som påverkar 

aktiepriset. Nyheter om råmaterial, väder, krig, politik, ekonomiska analyser och 

produktefterfrågan etcetera är alla exempel på information som anses vara 

kurspåverkande. På en effektiv marknad sker reaktionen på denna typ av information 

väldigt snabbt vilket leder till att aktiepriset justeras till en nivå där det reflekteras av den 

nya informationen. Fama (1970) menar att marknadseffektivitet bör råda när aktörerna på 

marknaden agerar rationellt och tolkar informationen på bästa möjliga sätt.   
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                     Figur 1. Marknadseffektivitet – egenarbetad  

                     (Källa: Haugen, 2001, s. 581) 
 

Enligt Haugen (2001, s. 581-582) finns det olika reaktioner på ny information, se figur 1 

ovan. Den heldragna linjen representerar en effektiv marknadsreaktion. När nyheten 

kommer ut på marknaden, dag 0, sker en snabb och effektiv reaktion vilket i detta fall 

justerar upp aktiepriset till en nivå där informationen anses spegla aktiepriset. Efter denna 

reaktion dag 0 sker inga övriga förändringar i priset, givet att ingen övrig information 

offentliggörs på marknaden. Den röda linjen representerar en överreaktion av marknaden. 

Det innebär att investerare som är optimistiska agerar snabbt på den nyanlända 

informationen vilket leder till att aktiepriset drivs upp över det “rätta” värdet. Som en 
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motreaktion säljer rationella och erfarna investerare aktien vilket leder till att aktiepriset 

justeras ner mot sitt rätta värde igen. Den gröna linjen visar en underreaktion av 

marknaden. Haugen (2001, s. 581) menar att det kan bero på att större investerare tar 

länge tid på sig att tolka och analysera den information som kommit ut. Mindre 

investerare börjar köpa aktien vilket leder till att priset sakta justeras uppåt och efter 

någon dag när alla berörda aktörer har reagerat på informationen har priset justerats till 

det “korrekta”.          

 

Den över- respektive underreaktion som beskrevs i de två senaste exemplen är tecken på 

en ineffektiv marknad. Det visar att aktiepriset avviker från sitt fundamentala värde och 

ger investerare möjlighet till avvikelseavkastning. Ett teoriområde som förespråkar 

ineffektiva marknader är behavioral finance. Det är ett teoriområde som menar att 

investerare är irrationella och därför tolkar och bearbetar information på olika sätt. Två 

kända författare som utvecklat detta tvärvetenskapliga område är Kahneman och Tversky. 

Kahneman & Tversky (1979, s. 269) menar att individer är riskaversiva vid framgång och 

risksökande vid förluster. Vidare utvecklar dessa författare prospektteorin som menar att 

marginalnyttan av den upplevda vinsten (skulden) minskar ju mer vinsterna (förlusterna) 

ökar.  

 

Grinblatt & Keloharju (2009, s. 552) har även de forskat inom behavioral finance men då 

inom området övertro. De menar att investerare överskattar sin egen förmåga och den 

allmänna information som finns tillgänglig tas inte med i den utsträckning den bör. Daniel 

et al., (1998, s. 1844) är inne på samma spår som ovan författare; att investerare litar mer 

på sin egen analys än de signaler marknaden kommunicerar och att det kan leda till 

missbedömning av risker.  

 

Dessa två teoriområden, som vi ovan har beskrivit, menar att aktiemarknaden antingen 

reagerar på ett rationellt sätt (den effektiva marknadshypotesen) eller ett irrationellt sätt 

(behavioral finance). De två olika teorierna menar att investerares beslutsprocess och 

bedömning av ny information som tillfaller aktiemarknaden hanteras på olika sätt. 

 

Som vi beskrivit ovan finns det olika typer av information som anses kurspåverkande för 

en aktie. Den information som kommer analyseras i denna uppsats är pressreleaser som 

avser företagsförvärv. Företagsförvärv är idag en vedertagen tillväxtmetod för företag. De 

använder sig av företagsförvärv som metod för att uppnå de strategiska målen som 

exempelvis tillväxt, ekonomiska skalfördelar eller innovation. Fördelarna med förvärv är 

att det skapar snabb tillväxt, minskad konkurrens och starkare position på marknaden. 

(Johnson et al., 2014, s. 332-334). Även om förvärv skapar fördelar är det komplext att 

genomföra ett framgångsrikt förvärv. I början av 90-talet redovisade Cartwright & 

Cooper, (1993 s. 57) att över hälften av alla förvärv misslyckas med att uppnå de 

finansiella målen. De får medhåll av Schuler & Jackson (2001, s. 239) som menar att det 

är flertalet förvärv som misslyckas med att skapa synergier och tillväxt på grund av olika 

faktorer, som exempelvis kulturkrockar vid integrationsprocessen och bristfällig 

finansiell analys. Bruner (2002, s 48) påvisar också att förvärv är komplext och att det är 

endast ca 20 % som blir framgångsrika. Författaren menar att förvärv inte är någon 

vinstmaskin utan att investerare skall vara försiktiga vid analys av förvärvets potentiella 

fördelar (Bruner, 2002, s. 65). I likhet med Bruner (2002) menar Schuler & Jackson 

(2001, s. 241) att det endast är 15 % av förvärven och sammanslagningarna som lyckas 

uppnå de finansiella målen som aktieägarvärde, avkastning och synergieffekt. Svårigheter 

med förvärv bekräftas även av Clayton (2010, s. 1). Clayton menar att en del av 
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misslyckandet beror på de anställdas motstånd till förändring, en lyckad 

integrationsprocess innebär framgångsrik hantering av viljan att förändras och skapande 

av en gemensam vision (Clayton, 2010, s. 2, 9).  
  
I Sverige har antalet företagsförvärv ökat från cirka 650 stycken år 1991 till 1400 stycken 

år 2007. Även värdet på förvärven har femdubblats under denna period, från ca 10 

miljarder EUR 1991 till 50 miljarder EUR 2007. Efter finanskrisens slut 2009 har antalet 

förvärv reducerats och värdet på alla förvärv har reducerats ännu mer. Under 2013 

uppgick antalet gjorda förvärv till cirka 900 stycken med ett värde på knappt 20 miljarder 

EUR. (Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances, 2014). 
  

Andelen utländska förvärv har ökat drastiskt världen över under slutet av 1990-talet till 

och med 2007 (Isil et al., 2012). Anledningarna till utländska förvärv kan vara många, till 

exempel att ta sig in på nya marknader, innovation och diversifiering. Samtidigt som 

utländska förvärv kan generera höga avkastningar ökar också riskerna. Enligt Isil et al., 

(2012) skapar utländska förvärv ytterligare friktioner mellan de inblandade företagen. De 

menar att skillnader i kulturella och geografiska aspekter blir tydligare och kan medföra 

ökade kostnader för att lyckas integrera två företag till ett. Samtidigt kan de förvärvande 

företagen utnyttja skattefördelar och valutakursförändringar till sin fördel.  

 

Tidigare forskning kring aktiemarknadens reaktion på förvärv är tämligen överens om att 

det är målföretagets aktieägare som gynnas positivt i form av en överavkastning vid 

förvärv. Enligt Andrade et al., (2001) erhåller målföretagens aktieägare en positiv 

avvikelseavkastning på i snitt 16 % under ett tre dagar långt händelsefönster. Även 

Danbolt & Mciver (2012) som undersökte brittiska förvärv finner att målföretagens 

aktieägare erhåller en avvikelseavkastning på 20,9 % vid utländska förvärv och 10,9 % 

vid inhemska förvärv under samma händelsefönster. 

 

Vid analys av det förvärvande bolagets avvikelseavkastning är resultaten inte lika 

entydiga och forskare är inte lika överens. Enligt Andrade et al., (2001) är 

avvikelseavkastningen under ett tre dagar händelsefönster negativ med 0,7 %, resultatet i 

undersökningen var inte statistiskt signifikant och författaren kan då inte dra allt för stora 

slutsatser gällande resultatet. Det negativa resultatet säger emot Cakici et al., (1996) som 

undersökte hur utländska förvärv påverkade aktieägarna kortsiktigt. De fann ett positivt 

resultat på 0,63 % i snitt under ett två dagar långt händelsefönster. Resultatet är linje med 

Martynova & Renneboogs (2011) studie som redovisade en avvikelseavkastning på 0,79 

% under ett längre händelsefönster på elva dagar.  

 

Sett till avvikelseavkastningen för utländska respektive inhemska förvärv är det även här 

varierande resultat från tidigare studier. Moeller och Schlingemann (2005, s. 561) utförde 

en undersökning på den amerikanska marknaden. De jämförde om utländska förvärv 

skapade högre eller lägre avvikelseavkastning jämfört mot inhemska förvärv. Resultatet 

visade att utländska förvärv genererade en lägre avvikelseavkastning (1 %) jämfört mot 

inhemska förvärv. En liknande studie som Moeller och Schlingemann utfördes av Danbolt 

och Maciver (2012). De undersökte aktieägarnas kortsiktiga avvikelseavkastning vid 

utländska respektive inhemska förvärv på den brittiska marknaden. I motsats till Moeller 

och Schlingemann fann de att utländska förvärv genererade 1,5 % högre 

avvikelseavkastning än de inhemska.  
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1.2 Problemdiskussion 
Det är tydligt att offentliggörandet av företagsförvärv skapar förväntningar på 

aktiemarknaden. Forskare är dock oense om hur dessa förväntningar bemöts på 

marknaden.. I kombination med Famas teori om effektiva marknader och behavioral 

finance blir det intressant att studera hur aktiemarknaden hanterar pressreleaser om ett 

företagsförvärv i Sverige. Enligt den semi-starka formen av marknadseffektivitet skall 

information som tillkännages marknaden genast återspeglas i aktiepriset. Det skulle 

innebära att det inte är möjligt att erhålla avvikelseavkastning (Bodie et al., 2011, s. 348). 

Samtidigt visar tidigare forskning att målföretag och även förvärvande bolag visar en 

avvikelseavkastning i samband med offentliggörande av förvärv. Ett annat teoriområde 

som förklarar just avvikelseavkastning är behavioral finance. Enligt Daniel & Titman 

(1999) är individen inte rationell i beslutsprocessen och att det kan då vara en förklaring 

till studier som visar att avvikelseavkastning existerar. 

 

Det är idag, vad vi har erfarit, en begränsad forskning på hur den svenska aktiemarknaden 

reagerar på offentliggörande av förvärv. Den här uppsatsen har som avsikt att studera hur 

den svenska aktiemarknaden förhåller sig till Famas teori om en semi-stark effektiv 

marknad och om det föreligger några skillnader beroende om målföretaget är inhemskt 

eller utländskt. Tidigare forskning har presenterat varierande resultat i dagens 

globaliserade marknad vilket gör det intressant att studera effekten på den svenska 

marknaden. 

 

1.3 Problemformulering 
Hur effektivt reagerar den svenska aktiemarknaden på Large Cap bolags pressreleaser vid 

företagsförvärv?  

 

1.4 Syfte   
Syftet med uppsatsen är att undersöka om den svenska aktiemarknaden agerar på ett 

effektivt sätt när pressreleaser avseende företagsförvärv offentliggörs. Vi kommer mäta 

effektiviteten genom att studera den kortsiktiga avvikelseavkastningen. Delsyftet med 

uppsatsen är att undersöka hur denna potentiella avvikelseavkastning skiljer sig mellan 

utländska och inhemska förvärv.  

 

Den teoretiska utgångspunkten ligger i den effektiva marknadshypotesen och behavioral 

finance. Vi ämnar att förklarar vilken av dessa två teorier som ligger närmast den svenska 

aktiemarknaden när pressreleaser om företagsförvärv offentliggörs på marknaden.  

 
1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Sett till det teoretiska bidraget är detta, enligt vår vetskap, en av de första studierna som 

behandlar detta området inom den svenska aktiemarknaden. Av de tidigare studierna vi 

har bearbetat är det heller ingen som har fokuserat på företagsförvärv som är gjorda efter 

finanskrisen. Studien kommer fylla ett kunskapsgap avsett den svenska aktiemarknaden. 

Vi kommer analysera bolag listade på Large Cap Stockholm och förvärvsperioden ligger 

efter den finansiella kris som pågick mellan 2007-2009. Vi hoppas även kunna tillbringa 

ny inspiration för framtida forskning inom liknande forskningsområde.    

 

Det praktiska bidraget vi hoppas kunna lämna är främst avsett till investerare och 

aktieägare. Vi hoppas kunna öka förståelsen kring marknadens reaktion när ny 
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information tillkännages samt vilka fundamentala avvikelser som kan uppstå vid denna 

process.   

 

1.6 Avgränsningar  
Vi kommer endast undersöka företag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholms Large 

Cap lista. Anledningen till denna avgränsning är att dessa företag utgör en stor del av den 

svenska aktiemarknaden sett till det totala börsvärdet. Det är stora bolag som är noggrant 

följda av media vilket innebär att när nyheter om företagsförvärv offentliggörs kommer 

informationen snabbt ut på marknaden.  
  

I de fall där företag har både A och B aktier listade väljer vi att endast undersöka effekten 

på deras B-aktier då det oftast är B aktierna som handlas mest frekvent. 

 

Tidsperioden som kommer undersökas sträcker sig mellan 2009-2014. Denna period 

anser vi vara intressant eftersom det är begränsat med forskning inom detta tidsspann. En 

annan anledning är att historiskt sett har antalet förvärv stadigt ökat från mitten av 80-

talet fram till finanskrisen 2007. Efter finanskrisen sjönk antalet genomförda förvärv.  

 

Vi kommer endast att undersöka förvärv där det förvärvande företaget intar en 

majoritetsposition i företaget. Det vill säga att de innehar minst 51 % av aktierna. Detta 

för att det förvärvande bolaget ska ha så pass mycket inflytande över företaget att de på 

ensamt sätt kan påverka strategier och bolagets framtida utveckling. 

 

Slutligen kommer vi enbart att fokusera på marknadsreaktionen från den förvärvande 

sidan av ett företagsförvärv och inte målföretagets aktieägare. Anledningen till detta är 

att forskare är redan tämligen överens att målföretagets aktieägare genereras med en 

positiv avvikelseavkastning. 
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  2. Metod 
I detta kapitel kommer uppsatsens vetenskapliga grunder att redovisas. Vi kommer börja 

med att förklara vårt val av ämne och den förförståelse vi besitter. Därefter diskuteras 

den kunskapssyn och vilket angreppssätt vi kommer utgå från. Slutligen kommer vi 

redogöra hur vi gått till väga vid litteratursökning och hur vi kritiskt granskat våra källor. 

 

2.1 Ämnesval 
Marknadseffektivitet är ett område som vi båda finner intressant. Det är många teorier 

och modeller inom finansiering, och även andra områden som till exempel 

nationalekonomi, som antar att marknadseffektivitet uppfylls. Samtidigt är teorin än idag 

väl debatterad och har fått utstå omfattande kritik. Främst under 1990-talet då behavioral 

finance växte fram och menade att investerare inte är rationella i sina beslut vilket leder 

till en ineffektiv marknad. Även om det finns delade meningar kring vilken grad av 

marknadseffektivitet som råder är den effektiva marknadshypotesen fortfarande en 

mycket viktig och allmänt accepterad teori inom finansieringsområdet. 
 

Valet att undersöka företagsförvärv motiveras av att det är en komplex process för företag 

som samtidigt skapar marknadsförväntningar. Det finns många olika motiv till förvärv 

och ett lyckat förvärv kan bidra till ökad lönsamhet och tillväxt. Förvärv är idag en viktig 

del av många företags tillväxtstrategier och ofta en väldigt stor investering för dem. Det 

medför att företagen måste arbeta aktivt genom hela förvärvsprocessen för att säkerställa 

att de uppnår de effekter som var avsedda med förvärvet. Dessa investeringar påverkar 

även företagets intressenter. Aktieägare, anställda, potentiella investerare och ledningen 

påverkas i högsta grad av de organisationsförändringar som följer ett förvärv. Det ska 

därför bli intressant att se hur, i vårt fall, den svenska aktiemarknaden reagerar när företag 

väljer att investera i ett annat företag.  

 

2.2 Förförståelse 
Enligt Bryman & Bell (2011, s. 30) är det svårt att vara helt objektiv när det gäller analys 

och tolkning av data, detta på grund av att författarna har tidigare erfarenheter som 

påverkar tolkning och förståelse. Vi kommer därför att redogöra för vår förförståelse för 

att öka transparensen i denna uppsats. 

 

Johansson Lindfors (1993, s. 76) delar in förförståelsen i två olika delar; 

förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Det förstnämnda handlar om det vi 

upplever själv och därmed får kunskap om. Den senare handlar exempelvis om det vi 

läser i böcker, artiklar och det vi studerar på universitetet. De menar att det är viktigt att 

redogöra för tidigare förståelse innan empirin analyseras, detta för att inte empirin skall 

tolkas och analyseras på fel sätt. 

 

Vi som författare av denna uppsats har en förförståelse i detta ämne genom att vi under 

fyra år studerat Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Vi har bland annat läst 

kurser inom ämnena finansiering, redovisning, management och statistik. Vissa av dessa 

kurser har behandlat ämnet marknadseffektivitet och i synnerhet den effektiva 

marknadshypotesen. Statistikkursen har gett oss grundläggande kunskaper inom 

hantering och analys av stora datamängder, vilket underlättar processen för 

databearbetning och utförandet av statistiska tester.  
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Förutom våra studier vid Umeå universitet har vi ett intresse av den finansiella marknaden 

och framförallt den svenska aktiemarknaden. Vi har båda investerat i aktier och har en 

grundläggande förståelse för hur handel med aktier fungerar. Vi har under ett par år 

investerat i aktier på den svenska aktiemarknaden. Genom detta har vi blivit medveten 

om hur aktiemarknaden tenderar att reagera när ny information offentliggörs och hur 

känslig den kan vara. Samt att information som vi tror kan påverka aktiemarknaden åt ett 

håll i själva verket påverkas i motsatt riktning. Vi är även medvetna om vår begränsade 

förförståelse och har därmed en ödmjukhet inför uppgiften.   
 

Dessa tidigare erfarenheter medför att vi som författare har en grundläggande kunskap 

gällande finansiering och den svenska aktiemarknaden. Vi kan därmed på ett förståeligt 

sätt bearbeta finansiell information rörande aktiemarknader och i vår uppsats analysera 

och dra slutsatser utifrån vår empiri.    

 

2.3 Kunskapssyn   
När det gäller kunskapssyn och verklighetssyn (verklighetssyn redogörs i nästa avsnitt) 

finns det två huvudsakliga sätt att tänka; epistemologi och ontologi. Bägge dessa synsätt 

diskuterar människors antaganden och därmed påverkar valet av dessa synsätt studien. 

Den kunskaps- och verklighetssyn som blir vald innefattar en del antaganden som är 

viktigt för författarna att vara medvetna om eftersom det påverkar vårt tillvägagångssätt 

och förståelse (Saunders et al., 2007, s. 108). Saunders et al., (2007) menar att det inte 

finns ett metodval som är bäst, utan olika val är bäst på att förklara olika saker beroende 

på problemformuleringen. 

 

Kunskapssynen diskuterar frågor gällande kvalitén på kunskap. Den kunskapssyn som 

utgår från naturvetenskapliga metoder och synsätt kallas för positivism. Kunskapssyn går 

även under benämningen epistemologi. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 36) menar 

positivismen att godtagbar kunskap är sådant som kan uppfattas av våra sinnen. De menar 

även att vetenskapen skall vara objektiv och att det inte får förekomma egna värderingar. 

Enligt Patel & Davidsson (2011, s. 27) ska forskaren i den positivistiska synen utelämna 

sina politiska, religiösa och personliga intressen för att inte påverka forskningsresultatet. 

Motsatsen till den positivistiska kunskapssynen är det hermeneutiska synsättet. Denna 

kunskapssyn handlar om att tolka människors beteenden till skillnad mot att förklara 

(Bryman & Bell, 2013, s. 38). Enligt Patel & Davidsson (2011, s. 29) försöker 

hermeneutikern förstå människor genom att tolka deras sätt att använda språket samt i 

deras handlingar och beteende. Vid ett hermeneutiskt synsätt hade vi samlat in mer 

kvalitativ data genom exempelvis intervjuer med investerare. Detta för att undersöka mer 

djupgående om deras beteende vid aktiehandel och därmed förstå hur aktiemarknaden 

reagerar vid ett pressmeddelande om ett förvärv. Problemet med detta synsätt är att vi inte 

får tillräckligt med data för att dra generella slutsatser.  

 

Den kunskapssyn som är mest lämpad för vår studie är den positivistiska kunskapssynen. 

Vi ämnar att förklara hur aktiemarknaden reagerar när pressreleaser om förvärv 

offentliggörs på marknaden snarare än att förstå och tolka hur den reagerar. Den data som 

inhämtas kommer hållas fri från egna värderingar och inte utsättas för tolkningsfrågor 

som kan påverka objektiviteten. Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

effektivt den svenska aktiemarknaden reagerar är den positivistiska synen mest lämpad. 

Detta på grund av att vi ämnar förklara hur aktiepriset förändras, eller inte förändras, när 

pressreleaser om förvärv offentliggörs. På detta sätt kan vi se om marknaden reagerar 

effektivt eller ej. 
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2.4 Verklighetssyn 
Verklighetssyn går även under benämningen ontologi. Ontologin är läran om hur världen 

är beskaffad (Bryman & Bell, 2013, s. 41). Det finns två verklighetssynsätt i ontologin; 

objektivismen och konstruktivismen. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 42) definieras 

objektivism som oberoende mot sociala aktörer och företeelser medan konstruktivismen 

menar att sociala aktörer påverkar sociala företeelser och att det ständigt förändras. 

 

Då det positivistiska synsättet är objektivt är därmed vår ontologiska synsätt 

objektivismen då vi försöker stänga ute våra egna intressen och på ett objektivt sätt 

förklara hur aktiemarknaden påverkas vid pressreleaser om förvärv. Eftersom 

konstruktivismen innebär att på ett subjektivt sätt behandla och tolka passar det bättre vid 

en kvalitativ undersökning. Då vi avser att förklara ett beteende med hjälp av en 

kvantitativ undersökningsmetod väljer vi bort konstruktivismen. Dock bör vi som 

författare vara medvetna om att det är problematiskt att hålla sig fullständigt objektiv. 

Enligt Holme och Solvang (1997, s. 324) är det inte möjligt att vara helt värderingsfri och 

därmed objektiv vilket är kritik mot det positivistiska synsättet. Även enligt Ejvegård 

(2009, s.19) är det en utmaning att vara objektiv då det ofta är psykologiska faktorer som 

påverkar, vilket gör det svårt att vara helt fri från sina egna fördomar. Det vi kommer göra 

för att säkerställa vår objektivitet är att visa vår medvetenhet kring problemet. Exempelvis 

när vi skriver utifrån egna tankar och synpunkter tydligt påpeka det. Vi kommer även, 

som beskrivet i källkritiken, granska våra källor så att dessa inte har utsatts för allt för 

subjektiva bedömningar som har påverkat forskningsresultatet. 

 

2.5 Angreppssätt och metodval 
För att kunna relatera teori och empiri med varandra finns det enligt Bryman & Bell 

(2013, s.13) vanligtvis två olika angreppssätt; deduktion och induktion. Det deduktiva 

angreppssättet är det vanligaste inom samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Det deduktiva angreppssättet följer “bevisandets väg”. Utgångspunkten hämtas från 

befintliga teorier för att sedan statistiskt pröva och dra slutsatser om enskilda händelser 

(Patel & Davidsson, 2011, s.23). Enligt Bryman & Bell (2013, s. 31) härleds hypoteser 

från befintlig teori som sedan med empiriskt stöd antingen förkastas eller bevisas. De 

menar också att det är den befintliga teorin som styr den data som inhämtas för 

undersökningen och även hur resultatet skall relateras till teorin. Enligt Patel & Davidsson 

(2011, s.23) är en nackdel med det deduktiva angreppssättet att det begränsar forskaren 

att göra nya iakttagelser då den befintliga teorin påverkar och begränsar 

forskningsmöjligheterna i stor grad.      

 

I motsats till ett deduktivt angreppssätt finner vi det induktiva angreppssättet. Den 

induktiva metoden beskrivs som “upptäckarens väg”. Forskare som använder sig av den 

induktiva metoden utför sin undersökning utan att ha någon förankring till tidigare teorier. 

De försöker att härleda teorin utifrån den insamlade informationen som sedan 

sammanställs i empirin. Risken med att gå upptäckarens väg är att forskaren på förhand 

inte vet om det empiriska underlaget går att generaliseras till en teori eftersom den 

undersöker en speciell situation eller en speciell grupp människor. (Patel & Davidsson, 

2011, s. 23-24)  
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Vi kommer i denna uppsats att utgå från befintlig teori och utifrån den forma hypoteser 

som sedan styr datainhämtningen. Hypoteserna kommer sedan testats med hjälp av 

statistiska tester där resultatet antingen bekräftar eller förkastar vår nollhypotes. Vi syftar 

inte att skapa nya iakttagelser utan att förklara en reaktion med hjälp av befintlig teori. 

Då vi ämnar att förklara vad som sker med aktiepriset under en specifik tidsperiod anser 

vi att det deduktiva angreppssättet är det bäst lämpade för vår undersökning.   

 

Vad gäller metodval inom samhällsvetenskaplig forskning finns det i huvudsak två olika 

inriktningar. Dessa är kvantitativ respektive kvalitativ metod. (Holme & Solvang, 1997, 

s. 13) 

 

Enligt Patel & Davidsson (2011, s. 13) är en kvantitativ metod förknippad med mätningar 

vid datainsamlingen och data bearbetas med hjälp av statistik. Vidare menar de att en 

kvalitativ metod är mer inriktad på mjukare data i from av intervjuer och tolkande 

analyser. Enligt Holme & Solvang (1997, s. 14) beror valet av metod på 

undersökningsproblemet. När vi vill ha svar på “vad” eller “hur” frågor är den 

kvantitativa metoden att föredra då det läggs vikt på siffror och statistiska 

bearbetningsmetoder. Om vårt problemområde istället handlar om att tolka och förstå ett 

mänskligt beteende är den kvalitativa metoden bättre lämpad. Vidare menar Holme & 

Solvang (1997, s. 80) att en nackdel med kvalitativ forskning är att undersökningen inte 

kan generaliseras i många fall och menar samtidigt att det är där som kvantitativ forskning 

har sin styrka. En annan nackdel med en kvalitativ forskningsmetod är att forskarna får 

en väldigt bred uppfattning av problemområdet vilket kan leda till svårigheter att jämföra 

resultaten mellan respondenterna. En nackdel med den kvantitativa forskningen är att vi 

kan på förhand inte veta säkert att den insamlade information är relevant för att svara på 

problemformuleringen. (Holme & Solvang, 1997, s. 81). Till exempel kan det vara svårt 

att inhämta relevant data som behövs för att besvara studiens syfte och 

problemformulering.  

  

Enligt Bryman & Bell (2013, s.34) förknippas en induktiv metod oftast med en kvalitativ 

undersökning medan en deduktiv metod oftast kännetecknas av ett kvantitativt 

angreppssätt. Då vi vill undersöka hur effektivt aktiemarknaden reagerar på ny 

information är den kvantitativa metoden bättre lämpad för oss än den kvalitativa metoden. 

Vi avser, med hjälp av statistiska tester, att förklara hur marknaden reagerar. Vi kommer 

utforma hypoteser som efter datainsamling testas och bearbetas med hjälp av statistiska 

verktyg. Hade vi istället önskat att förstå varför marknaden reagerar som den gör hade en 

kvalitativ forskningsmetod varit att föredra. Då hade vi skaffat oss en djupare förståelse 

kring varför reaktionen sker.  

 

2.6 Perspektiv 
Denna undersökning är utförd från investerarens perspektiv. Med investerare menar vi 

aktieinvesteraren, direkt eller indirekt genom en fondförvaltare. En aktieinvesterare är 

intresserad av att erhålla högsta möjliga avkastning i förhållande till risk. Det praktiska 

bidraget med denna studie är att investerare skall kunna få ökad kunskap hur 

aktiemarknaden reagerar vid pressreleasen av förvärv. Därmed kommer vårt perspektiv 

påverka datainsamlingen så att den skall vara möjlig för en privat investerare att inhämta. 

Vi kommer hämta data från historiska aktiekurser från Thomson Reuters Datastream och 

information om förvärv via pressmeddelanden från Nasdaq OMX Nordic hemsida. Detta 

gör det relativt enkelt för en privatperson att inhämta data. 
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Ett alternativt perspektiv för vår studie är företagsledningen. Företagsledningen arbetar 

för att maximera företagets värde och detta innebär även att de vill att aktiekursen ska 

stiga. Om detta perspektiv valts hade vi analyserat själva pressreleasen på ett annorlunda 

sätt. Vi hade bearbetat texten i dessa för att hitta mönster och undersöka hur 

pressreleaserna ska utformas för att få störst effekt på aktiepriset. Syftet hade då varit att 

hitta det optimala pressmeddelandet för företagsledningen. Då vi avser att mäta 

marknadseffektivitet anser vi att undersökningen blir mer intressant utifrån investerarens 

perspektiv. Det kommer ge både aktieägare samt potentiella investerare en ökad kunskap 

om hur aktien reagerar på denna typ av information. Investeraren kommer få ökad 

kunskap om hur marknaden reagerar under ett flertal dagar som omringar själva 

händelsedagen. Detta kommer kunna hjälpa investerarna vid deras analys om köp, sälj 

eller behåll. 
 

2.7 Litteratursökning 
Vid vår litteratursökning har vi använt oss av databaser som erbjuds via Umeå 

Universitetsbibliotek. Främst har vi använt oss av EBSCO Business Source Premier som 

databas när vi sökt vetenskapliga artiklar. Vi har även använt Google Scholar för att 

bredda vårt urval av databaser. För att säkerställa att artiklarna håller god kvalité har vi 

gjort avancerade sökningar där vi kryssat i rutan “peer reviewed”. Peer reviewed visar 

endast artiklar som är vetenskapligt granskade och utvärderade av andra forskare. Vidare 

har vi även kollat på hur många gånger artiklarna är citerade i andras arbeten för att få en 

inblick i om det är en erkänt accepterad och debatterad artikel. 
 

Vid sökning av lämpliga artiklar inom vårt område har vi använt vissa nyckelord. Några 

exempel på dessa ord är: efficient market hypothesis, efficient markets, market efficiency, 

mergers & acquisitions, cross-border acquisitions, abnormal return, shareholder wealth, 

behavioral finance, overconfidence, prospect theory och market response. Dessa ord har 

hjälpt oss att finna lämpliga studier som ger tyngd och trovärdighet till vår studie.  
 

För att hitta relevanta böcker har vi även här använt oss av Umeå Universitetsbiblioteks 

söktjänst. De böcker vi använt har främst varit avsedda för metodkapitlet. För att hitta 

relevanta metodböcker har vi även använt oss av tidigare studentuppsatser från databasen 

DIVA.   

 

2.8 Källkritik 
Det är av yttersta vikt att den litteratur som används i uppsatsen uppfyller hög grad av 

äkthet, oberoende, färskhet och samtidighet (Ejvegård, 2009, s. 71). För att den litteratur 

som används i detta arbete skall vara tillförlitligt kommer dessa fyra faktorer analyseras. 

Äkthet handlar om att analysera om den valda källan är äkta eller om det finns risk att den 

är förfalskad. För att uppfylla kriteriet kommer vi till en så hög grad som möjligt använda 

oss av vetenskapliga artiklar. Dessa uppfyller de vetenskapliga kraven och vid de tillfällen 

vi använder källor från internet är vi medveten om risken för försämrad kvalité. Vi har 

därmed försökt undvika källor från internet i den mån det varit möjligt. 

 

För att uppfylla kravet av oberoende kommer vi i den grad det är möjligt att enbart 

använda oss utav primärkällor. Detta för att säkerställa att fakta inte blivit subjektiv 

bedömd av andra författare. Det är även viktigt att bedöma varje källa separat och inte 

dra en generell bedömning utifrån flertalet källor (Ejvegård, 2009. s. 71.) Vi kommer dock 



11 
 

behöva använda oss av sekundärdata då vi kommer inhämta historiska aktiekurser för att 

analysera förvärvets påverkan på den svenska aktiemarknaden. 

 

Kravet av färskhet uppfyller vi genom att använda oss utav den senaste forskningen kring 

detta ämne. I vår bearbetning av tidigare studier har vi studerat artiklar från senast 2014 

men även en historisk tillbakablick har gjorts för att påvisa historiken av 

forskningsområdet. Vi använder även Famas artikel från 1970 och Kahneman & Tversky 

från 1979 i den teoretiska referensramen. Dessa artiklar är publicerade av nobelpristagare 

och är fortfarande aktuella då dess huvudsakliga argument fortfarande är relevanta och 

diskuteras flitigt bland nyare forskare. 
 

Ett samtidighetskrav försöker vi uppfylla genom att använda oss utav källor som är så 

nära i närtiden som möjligt. För att uppfylla ett samtidskrav enligt Ejvegård (2009, s. 73) 

skall böcker och artiklar som ligger närmare i tiden användas istället för äldre artiklar. 

När vi studerat vårt problemområde har flertalet studier i nära anslutning till vår tidsperiod 

analyserats. Dock har vi med äldre källor som vi anser är motiverat och som vi redogör 

för.   

 

2.9 Sammanfattande bild av metodik 
Nedan följer en förenklad bild över våra metodval. Vi kommer utgå från en positivistisk 

kunskapssyn där vi kommer vara objektiva i vår bedömning av data. Vi kommer att 

presentera vårt resultat på ett objektivt sätt och inte försöka tolka resultatet. Vi kommer 

sedan angripa undersökningsområdet med en deduktiv ansats där vi utgår från befintliga 

teorier. Slutligen kommer vi inhämta kvantitativ data. Vi kommer främst använda 

sekundärdata från Thomson Reuters Datastream och inhämta pressreleaser från Nasdaq 

OMX Nordics hemsida.   

 

 
Figur 2. Sammanfattning vetenskaplig metod 
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  3. Teoretisk referensram  
Detta kapitel kommer redogöra för uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Vi kommer inleda 

med att diskutera företagsförvärv och pressreleaser. Vi ämnar förklara deras roll på 

marknaden och vad vi menar med dessa begrepp. Sedan kommer vi beskriva vår 

övergripande teori; Effektiva marknadshypotesen (EMH), kritik EMH utsatts för samt 

behavioral finance och dess olika grenar.. 

 

3.1 Företagsförvärv 
En allmän och vedertagen definition av begreppet förvärv är: ”när ett företag köper ett 

företag av ett företag”. Förvärv förknippas främst med att ett företag köper upp samtliga 

aktier i ett annat företag. Detta är dock inte nödvändigt för att falla under begreppet, 

många förvärv sker i form av köp av mindre än 100 % av aktierna. (Sevenius, 2003, s. 

17) 

 

Brealey et al., (2011, s. 792-793) menar att förvärv förekommer i olika former beroende 

på vilken typ av verksamhet som målföretaget bedriver. De brukar vanligtvis delas in i 

horisontella-, vertikala- och konglomerata förvärv. Ett horisontellt förvärv innebär att 

målföretaget bedriver liknande verksamhet som det förvärvande företaget. Vid ett 

vertikalt förvärv köper det förvärvande företaget ett bolag inom sin egen 

produktionskedja, till exempel en leverantör eller distributör. Med ett konglomerat 

förvärv menas att förvärvaren köper ett företag inom en annan bransch. Sevenius (2003, 

s. 20) menar att syftet med ett konglomerat förvärv är främst att diversifiera sin 

verksamhet och på så sätt sprida riskerna. Idag är det inte lika vanligt med dessa typer av 

förvärv som det var på 60- och 70-talet. Vilket främst beror på att det är billigare för 

investerare att diversifiera sina portföljer själva än att företaget gör det åt dem. 

 

Två andra starka motiv till förvärv menar Gaughan (2007, s. 117) är synergieffekter och 

tillväxt. Gaughan (2007, s. 124-125) förklarar att målet med synergieffekter är att värdet 

av två företag tillsammans ska vara större än värdet av de två företagen separat, alltså att 

2+2=5. Synergieffekter kan delas in i operationella och finansiella synergier. 

Operationella synergier kan bidra till ökande inkomster i form av ökat produktutbud, ökad 

kompetens hos medarbetare eller förvärv av ett starkt varumärke. Till operationella 

synergier räknas även synergieffekter som uppstår i form av stordriftsfördelar. 

 

Stordriftsfördelar uppnås genom att kostnaderna för de två gemensamma företagen kan 

reduceras. När två företag blir ett kan de dra nytta av varandras teknologi och 

servicetjänster. Detta bidrar till lägre produktionskostnader som i sin tur bidrar till ett 

lägre pris på produkterna. Det sker vanligtvis även en minskning av lönekostnaderna 

eftersom det är mycket vanligt att en minskning av arbetsstyrkan inträffar vid förvärv, 

främst bland högre chefer och ledningen. Att skapa stordriftsfördelar är ett av de främsta 

motiven vid horisontella förvärv. (Breleay et al., 2011, s. 795) 

 

Enligt Gaughan (2007, s. 133-134) syftar finansiella synergier till en minskning av det 

förvärvande bolagets kapitalkostnad. Så länge de två bolagen som ingår i förvärvet inte 

har perfekt korrelerade kassaflöden reduceras risken för finansiella svårigheter vilket kan 

bidra till gynnsammare lånevillkor och på så sätt minskade kapitalkostnader. Detta anses 

dock vara ett relativt svagt argument då stora noterade bolag i regel har tämligen låg risk 

att hamna i finansiella problem. 
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Förvärv är ett snabbt och effektivt sätt för företag att skapa tillväxt. Det kan handla om 

att expandera sin verksamhet till nya marknader eller öka befintliga marknadsandelar. Om 

ett företag vill ta sig in på en ny marknad utomlands är förvärv ett snabbt och mindre 

riskfyllt alternativ än att satsa på intern tillväxt. Då målbolaget redan är verksamma på 

marknaden köper det förvärvande bolaget till sig arbetskraft och anställda som redan 

besitter kunskap om den specifika marknaden och de undviker extra kostnader för 

utbildning och anställning av personal. (Gaughan, 2007, s. 117-119) 

 

3.2 Pressreleaser  
En pressrelease är ett sätt för företag att kommunicera viktigt information till investerare 

och intressenter. För ett noterat bolag på Stockholmsbörsen är det svensk lagstiftning och 

Nasdaq OMX regelverk som måste följas vad gäller innehåll och tidpunkt av en 

pressrelease. I Nasdaq OMX Stockholm regelverk framgår att noterade bolag skall 

offentliggöra information som antas vara kurspåverkande. Informationen skall lämnas på 

bolagets hemsida. (Nasdaq OMX Stockholm, 2015 s. 51-52) 

 

Lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) reglerar vad som antas vara 

information som påverkar aktiekursen. I kapitel 15: § 6 3:e punkten står det att emittenten 

skall: 

 

“offentliggöra de upplysningar om sin verksamhet och värdepapperen som är av betydelse 

för bedömning av kursvärdet på värdepapperen.” 

  

Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter är utformat enligt 

värdepappersmarknadslagen och de EU-direktiv som behandlar detta område. I 

regelverket från (Nasdaq OMX Stockholm 2015 s. 35) gällande köp av bolag som antas 

vara aktiepåverkande skall det lämnas information om följande: Köpesumma, 

finansiering av köpet, syftet med köpet, hur det bedöms påverka verksamheten, tidsplan 

samt villkor och förutsättningar för transaktionen.  

 

Det är viktigt att det noterade bolaget offentliggör fullständig information om de 

finansiella och de organisatoriska effekterna. Detta för att möjliggöra för intressenter att 

utföra en rättvis värdering över förvärvet. 

 

För att klargöra vad som anses kurspåverkande har Nasdaq utformat olika kriterier. Om 

något av kriterierna uppfylls ska transaktionen anses vara kurspåverkande. 

Kriterierna är citerade från Nasdaq OMX Stockholm (2015, s.36): 

 

 ”Målbolagets intäkter och tillgångar motsvarar mer än tio procent av det noterade 

bolagets intäkter och tillgångar,    

 Målbolagets egna kapital representerar mer än tio procent av motsvarande poster 

i den noterade koncernen, eller    

 Transaktionssumman överstiger tio procent av den noterade koncernens egna 

kapital eller mer än tio procent av koncernens marknadsvärde om det egna 

kapitalet är lägre än marknadsvärdet.” 

 

Dessa kriterier gäller i normala fall men undantag finns. För att nämna ett exempel finns 

det undantag från att offentliggöra köpesumma av målföretaget i det fall summan är 

relativt ointressant i förhållande till det noterade bolagets värde. 

     



14 
 

Informationsläckage och rykten i media är något som kan inträffa vid ett förvärv. Om det 

är kurspåverkande information som läckt ut skall den informationen offentliggöras så 

snart som möjligt. (Nasdaq OMX Stockholm, 2015 s. 28) När det gäller rykten i media 

och spekulationer från personer som inte är anställda av bolaget har bolaget ingen 

skyldighet att offentliggöra information. Om det fluktuerar osann information som 

påverkar aktiekursen bör bolaget offentliggöra korrekt information. I värsta fall kan ett 

handelsstopp utfärdas av börsen. (Nasdaq OMX Stockholm, 2015, s. 28) 

 

För att analysera vilken effekt pressreleaser har på aktiemarknaden utförde Davis et al., 

(2012) en studie som undersökte hur informationen i pressreleaser om vinstrapportering 

påverkade marknaden. Enligt Davis et al., (2012, s. 845) har antalet ord i dessa 

pressreleaser ökat med 90 % från 1998 fram till 2003 och att ledningen utnyttjar 

pressreleaser till att informera direkt och indirekt om bolagets framtida prestationer. 

Författarna studerade cirka 23 000 pressreleaser om noterade bolags kvartalsrapporter 

mellan åren 1998-2003. Resultaten visade att 75 % av pressreleaserna mötte eller 

överträffade analytikernas vinstprognoser. Slutsatsen enligt Davis et al., (2012, s. 863) är 

att när pressmeddelandet upplevs optimistiskt går det att förutspå hur bolaget kommer 

prestera i framtida kvartalsrapporter. Ledingen använder pressreleaser för att informera 

marknaden om framtida prestationer. Marknaden mottager pressreleasen om 

kvartalsrapporten som trovärdig trots risken att ledningen kan agera opportunistiskt. 

(Davis et al., 2012, s. 863). 
 

3.3 Den effektiva marknadshypotesen (EMH)  
 

“A market in which prices always "fully reflect" available information is called 

“efficient.”” (Fama, 1970, s. 383) 

 

Citatet kommer från Eugene Fama som anses vara grundaren av den effektiva 

marknadshypotesen. Hans klassiska artikel från 1970, Efficient Capital Markets: A 

Review of Theory and Empirical Work, fick stort genomslag inom ekonomiområdet och 

främst finansieringsbranschen. Även om artikeln publicerades 1970 anser vi att den 

fortfarande är aktuell då dess huvudsakliga argument och antaganden fortfarande är 

relevanta. Det är fortfarande dessa som diskuteras i senare artiklar och för att minska 

risken för subjektiva bedömningar väljer vi att fortsätta förklara EMH med hjälp av Famas 

ursprungsartikel.  

 

Trots att Fama ses som grundaren var det andra forskare som bidrog med grunden för 

hans forskning. Den effektiva marknadshypotesen kan spåras tillbaka till början av 1900-

talet där matematikern Bachelier studerade mönstren i aktiepriserna. Han menade att 

priset på en aktie är omöjlig att förutse. Bacheliers forskning blev i stort sett ignorerad 

fram till och med 1953 när Maurice Kendall analyserade beteendet av en tillgångs pris på 

veckobasis. (Yen & Lee, 2008) 

 

Kendall (1953, s.13) fann att det inte gick att urskilja några mönster i priserna på 

tillgångarna. Han menade att det är omöjligt att förutse priset på en tillgång från en vecka 

till en annan. Priserna tycktes vara helt oberoende av varandra och fluktuationerna i 

tidsserien uppträdde som “a wandering one”. Kendalls forskning fick sedan stöd under 

mitten av 1960-talet då Samuelson och Mandelbrot konstaterade samma resultat (Yen & 

Lee, 2008). Dessa studier fick sedan stöd av Fama (1970) som även han konstaterade att 
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en tillgångs pris inte följer något mönster, utan priserna är oberoende av varandra och 

tycks följa “a random walk”. 

 

 

För att marknadseffektivitet ska råda lyfter Fama (1970, s.387-388) fram tre 

marknadsförhållanden som bör gälla: 

 

1. Inga transaktionskostnader för handel med tillgångar. 

2. All offentlig information är gratis och fri för alla marknadsdeltagare. 

3. Marknadsdeltagare tolkar den nuvarande informationen på liknande sätt. 

(Rationellt beteende bland investerare) 

 

Han menar att om dessa förhållanden är uppfyllda är marknaden effektiv och priserna på 

marknaden reflekteras av den tillgängliga information som finns på marknaden. Dock 

menar Fama (1970, s. 387-388) att marknadseffektivitet kan råda även om dessa 

antaganden inte genomsyras till fullo. Han menar att om investerare tolkar den givna 

informationen olika gör inte det att marknaden är ineffektiv utan om tillräckligt många 

investerare är rationella kommer marknadseffektivitet ändå gälla. 

 

Samtidigt kan stora transaktionskostnader vara ett hinder för EMH. Men enligt Fama 

kommer dessa kostnader trots den begränsning som de medför inte vara något problem 

så länge investerare resonerar rationellt på den information som finns tillgänglig. 

Vidare utvecklade Fama (1970, s. 383) tre former av marknadseffektivitet; Den svaga 

formen, den semi-starka formen och den starka formen av marknadseffektivitet. Det som 

avgör formen av effektivitet är vilken grad av information som återspeglar priset på 

aktien. 

 

Enligt Fama (1970, s. 414) innebär den svaga formen av effektivitet att priset reflekteras 

av all historisk information. Utifrån denna form av effektivitet ska det inte vara möjligt 

att utifrån historiskt data generera positiv avvikelseavkastning eftersom alla investerare 

har samma information och denna information är redan reflekterad i aktiens pris. I Famas 

data från 1970 kunde det under en dag förkomma prisförändringar som inte förklarades 

av att marknaden är effektiv medan under ett längre tidsperspektiv (en dag och längre) 

kunde Fama med statistisk signifikans redovisa att priset reflekterar all tillgänglig 

historisk information (Fama 1970, s. 414). I denna svaga form av marknadseffektivitet är 

det omöjligt att förutse morgondagens pris, priserna följer en “random walk”. Detta 

innebär att du inte kan göra vinster genom att studera historiska mönster i priset, som till 

exempel (tekniska) analytiker hävdar. Om detta inte stämmer skulle alla investerare kunna 

förutsäga priset genom att använda den historiska informationen som redan reflekteras i 

priset. (Bodie et al., 2011, s. 347)   

 

Den semi-starka formen av effektivitet innebär att aktiepriset reflekteras av all offentlig 

information samt den svaga formens historiska information (Fama, 1970 s. 415). Denna 

form av effektivitet innebär att offentlig information som årsrapporter, kvartalsrapporter, 

pressmeddelanden om förvärv etcetera skall reflekteras i priset så fort den tillkännages. 

Enligt Bodie et al., (2011, s. 348) justeras aktiepriset direkt till följd av den information 

som offentliggörs. Ett tillgångspris ska därför inte avvika från sitt fundamentala värde 

och det är således inte möjligt att finna felvärderade tillgångar. Detta argument bygger på 

att investerare är rationella i sina beslut och gör korrekta bedömningar när ny information 

offentliggörs på marknaden.    
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Fama (1991, s. 1577) menar att den semi-starka formen av effektivitet bäst mäts med 

hjälp av “eventstudier”. Enligt MacKinley (1997) är en eventstudie ett effektivt sätt att 

mäta effekten av en specifik händelse vid ett specifikt tillfälle. Vi kommer utveckla 

begreppet eventstudier och redogöra dess syfte i kapitel 5.1. Vidare menar Fama (1991, 

s. 1602) att denna form av effektivitet är det tydligaste beviset att marknadseffektivitet 

råder. Historiskt sett har flertalet studier gjorts på den semi-starka formen och 

huvudbudskapet är att aktierna anpassar sig snabbt efter att ny information har 

offentliggjorts.  

 

Den tredje och sista formen av marknadseffektivitet är den starka formen. Fama (1970, s. 

409) menar att i den starka formen av marknadseffektivitet ska priset på en tillgång 

återspeglas av all tillgänglig information, även insider information. Fama är dock 

medveten om att denna form av effektivitet är extrem och speglar inte den verklighet som 

vi lever i. Denna form skulle innebära att ingen, varken fondförvaltare, företagsledning 

eller privat investerare, skulle kunna slå marknaden på sikt (Brealey et al., 2011, s. 318).   

 

Det råder delade meningar kring hur pass effektiv marknaden är. Malkiel (2005) menar 

att marknaden är till stor del effektiv eftersom aktivt förvaltade aktiefonder inte klarar av 

att överträffa index. Under tidsperioden 1993-2003 blev 86 % av de aktivt förvaltade 

aktiefonderna överträffade av S&P 500. Vidare menar Malkiel (2005) att om priserna på 

marknaden inte reflekteras av den information som finns tillgänglig eller om marknaden 

överreagerar vid ny information borde professionella investerare erhålla en högre 

avkastning än index. Det borde i det fallet vara enklare för experter att välja aktier som är 

undervärderade vilket inte kan styrkas i Malkiels undersökning. 

 

3.4 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen  
Yen & Lee (2008, s. 307) menar att EMH är en av de teorier som har fått utstå en hel del 

tester och kritik. Under 1960-talet fanns det begränsat med bevis mot EMH och 

majoriteten av studierna bevisade att framförallt den svaga och den semi-starka formen 

av effektivitet håller. Dock menar författarna att en anledning till att teorin fick ett högt 

anseende var på grund av partiskhet i testerna mot EMH (s. 309-310).  

 

Vidare menar Yen & Lee (2008, s. 310-311) att en annan anledning kan bero på vilken 

statistisk mätmetod som användes och att författarna under denna period tolkade 

resultaten till fördel för teorin. Idag när studierna under 1960-talet replikeras är det inte 

särskilt ovanligt att hitta bevis som vederlägger den effektiva marknaden (s. 312). Efter 

1960-talet ökade antalet studier som motbevisade effektiva marknader. Under de två 

följande decennierna återfanns varierande resultat; både bevisning för och mot EMH. 

Enligt Yen & Lee (2008, s. 318) mjuknade även Fama i sin artikel från 1991 i sin hållning 

för EMH jämfört med hans artikel från 1970. 

 

Under 1990-talet utvecklades behavioral Finance som ett alternativt sätt att se på 

marknaden. Teorin menar att ineffektiva marknader i regel gäller än att det är ett undantag. 

(Yen & Lee 2008, s. 319-322) Författarna fortsätter diskutera artiklar som försvarar EMH 

under denna period, exempelvis Malkiel (2005) som vi beskrivit ovan, och författarna 

drar slutsatsen att EMH är i ett tillstånd av förändring och att det krävs fler empiriska 

studier för att bestämma vilken av dessa sidor som har rätt (Yen & Lee, 2008, s. 324).  
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Precis som Yen & Lee (2008) nämner är den effektiva marknadshypotesen en av de teorier 

som fått utstå en hel del tester och kritik. En forskare som gett en hel del kritik till EMH 

är Robert Shiller. Enligt Shiller (2003) stämmer inte den effektiva marknadshypotesen 

antagande om att människor agerar rationellt. Han menar att behavioral finance teorin, 

som växt fram under slutet av 1990-talet, en mer rättvisande bild av verkligheten. Shiller 

(2003) menar att feedbackmodeller sätter sig emot de antagande som EMH gör. 

 

Med feedbackmodeller menar Shiller (2003) att spekulationer kan driva upp priserna 

vilket leder till att investerare kan göra stora vinster på detta. Detta drar till sig 

uppmärksamhet via media vilket i sig kan skapa en “mun till mun” effekt bland 

investerare där alla vill vara med och ta del av vinsterna. När fler investerare träder in på 

marknaden fortsätter priserna pressas upp till allt högre nivåer. Om denna spekulation 

fortsätter utan avbrott finns det risk att en bubbla skapas. Norman & Thiagarajan (2009) 

menar att den vedertagna definitionen för en tillgångsbubbla bland ekonomer är: 

“temporarily high prices driven by enthusiasm and an overestimation of the true value of 

an asset”. I detta fall är det investerarna själva som har drivit upp prisnivåerna till nya 

nivåer. Detta baseras på deras egna (och andras) förväntningar snarare än på den offentlig 

information som finns på marknaden. Detta beteende sätter sig mot EMH som menar att 

priset ska reflekteras i den tillgängliga informationen och inte av investerares irrationella 

beteende. Vi kommer nu gå in djupare på den huvudsakliga kritiken som EMH har fått 

utstått, nämligen behavioral finance.   

 

3.5 Behavioral Finance 
Behavioral finance är ett tvärvetenskapligt område som inspireras från den psykologiska 

vetenskapen samt den ekonomiska. Daniel & Titman (1999) menar att Behavioral finance 

kan ses som ett alternativt synsätt till den effektiva marknadshypotesen. De menar att 

investerare gör systematiska misstag i sitt sätt att bearbeta information därför tolkas denna 

information olika bland investerare. Detta leder till subjektiva bedömningar som kan leda 

till avvikelser i tillgångspriser. Den främsta kritiken mot behavioral finance kommer från 

anhängare av EMH som menar att investeraren är rationell. Detta gör att vi inte kommer 

att redogöra mer för kritiken mot behavioral finance utan fokuserar på att redovisa de 

olika grenar inom teorin som vi finner intressanta för studien. 

 

3.5.1 Prospektteorin 

En teori inom behavioral finance är prospektteorin som Tversky och Kahneman 

presenterade 1979. Artikelns huvudsakliga argument är än idag relevant och för att 

undvika andrahandsreferenser väljer vi att använda denna artikel när vi redovisar 

prospektteorin.  Enligt prospektteorin (Kahneman & Tversky, 1979, s. 274) är människans 

beslutsfattande referensberoende vilket leder till att vinster och förluster definieras utifrån 

individens nuvarande förmögenhet. Hur denne upplever vinsten och förlusten beror på 

förändringen från referenspunkten. Kahneman & Tversky (1979, s. 278-279) menar även 

att individen upplever förluster mer negativa än vad vinster upplevs positiva. Desto större 

skulderna eller vinsterna blir desto tolerantare blir individen med än ny förlust och mindre 

positiv vid en ny vinst. Det vill säga att marginaleffekten för varje ny vinst (förlust) 

minskar för varje ny vinst (förlust). 
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I prospektteorin är beslutsprocessen uppdelad i två faser; “redigeringsfasen” och 

“utvärderingsfasen”. Redigeringsfasen innehåller en preliminär analys av de olika valen 

och oftast sker en förenkling av dessa val. Efter denna fas hamnar beslutsfattaren i 

utvärderingsfasen. I denna fas utvärderas de olika valen och det val som generar högst 

värde blir vald. Kahneman och Tversky (1979, s. 274) definierar värde som vinster och 

förluster värderat utifrån referenspunkten. 

   

Som beskrivit ovan tar inte individer rationella beslut under risk. Kahneman & Tversky 

(1979, s. 263) beskriver att individer som drabbas av ett sämre ekonomiskt tillstånd tar 

högre risker än individer som har det gott ställt ekonomiskt, författarna kallar denna effekt 

reflektionseffekten. Individers värdering av ett beslut beror på vilken situation de befinner 

sig i. Detta leder till att individer är riskaversiva vid vinster och risksökande vid förluster 

(Kahneman & Tversky, 1979, s. 269). 

    

Som sagt, individer definierar värde som förluster och vinster i relation till 

referenspunkten, se figur 3 nedan. Referenspunkten är alltså individens nuläge i 

förmögenheten. Figuren visar även att linjen är brantare vid origo och ännu brantare vid 

förluster (losses) jämfört med vinster (gains) (Kahneman & Tversky, 1979, s. 280). Med 

detta menas att den upplevda vinsten/ förlusten minskar ju mer vinsterna/ förlusterna ökar. 

Som figuren visar, desto längre linjen kommer från referenspunkten (origo) desto flackare 

blir linjen. Exempelvis om en person får en skuld på 100 kr upplevs skulden högre än 100 

kr jämfört om skulden ökar från 100 000 kr till 100 100, då upplevs det inte alls lika 

negativ som den första skulden på 100 kr. Dock finns det undantag mot detta påstående; 

exempelvis en person som ökar sina skulder till en nivå där han riskerar sin 

levnadsstandard har inte denna exakta konvexa form på kurvan. (Kahneman & Tversky, 

1979, s. 278-279). 

 

 
Figur 3. Prospektteorin  

(Källa: Kahneman & Tversky, 1979, s. 279) 
 

En investerare som skall besluta om en investering i en aktie till följd av information i ett 

pressreleasen om ett förvärv ställs inför ett beslut. Beslutet tas beroende på individens 

referenspunkt, nuvarande förmögenhet, och storleken på förändringen i relation till 

referenspunkten. För att nämna ett exempel; en individ som har flertalet dåliga 

investeringsbeslut bakom sig samt en skuld att avbetala är troligtvis mer benägen att 

investera på en pressrelease om förvärv jämfört med en investerare med en mer 
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framgångsrik investeringshistorik. En individ med en god ekonomi och positiva 

investeringar bakom sig är mer restriktiv när den bedömer pressreleasen om förvärvet. 

 

Utifrån ovan bör det finnas en sannolikhet att avvikelseavkastning existerar. Ding et al, 

(2004, s. 425) studerade med hjälp av prospektteorin avkastning på aktiemarknaden. I 

denna artikel undersöktes kvartalsrapporter från amerikanska börsbolag. Totalt 

analyserades över 2000 företag under tidsperioden 1987-2000. Resultatet de fick fram 

visade att avkastningen för aktien är starkt positiv vid annonsering av positiva resultat 

som inte var väntat. Negativa resultat hade inte samma negativa effekt på avkastningen 

som den positiva avkastningen vilket visar att investerare är förlustaversiva då 

investerarna är motvillig att realisera förlusten. Författarna menar även att den positiva 

avkastningen är en följd av övertro på marknaden (Ding, et al., 2003, s. 426).  

 

Resultatet visar även att analytiker och investerare vid negativa rapporter gör grövre 

estimeringsfel än vid positiva rapporter, detta indikerar att investerare är oförmögen eller 

motvillig att se nedgångar i priset på aktier. Detta resultat kan kopplas till prospektteorin 

då investerare värderar förluster och vinster olika (Ding et al., 2003. s. 441).   
 

En annan studie som instämmer med prospektteorin är Kliger & Tsur (2011). De använde 

prospektteorin för att förklara sambandet mellan risk och avkastning på företagsnivå. De 

analyserade över 2000 företag under tidsperioden 1987-2001 (Kliger & Tsur, 2011, s. 31). 

Resultatet visade att företag som har en avkastning ovan referenspunkten tar en lägre risk 

och vice versa med företag under referenspunkten (Kliger & Tsur, 2011, 35). Detta 

resultat är då i enlighet med prospektteorin. 

 

3.5.2 Övertro 

Ett annat område inom behavioral finance är övertro. Enligt Grinblatt & Keloharju (2009, 

s. 552) är övertro en intention av överskattning av ens egna förmågor och tro. Daniel et 

al., (1998, s. 1841) menar att investerare överskattar den information denne har personlig 

koppling till medan den allmänna informationen som redan finns på marknaden får 

mindre vikt i beslutet eller ignoreras helt. Vidare menar Daniel et al., (1998, s. 1844) att 

när investerare överskattar sin förmåga att värdera tillgångar underskattar de samtidigt 

den uppskattade risken, vilket kan leda till en missvisande analys av tillgången. Grinblatt 

& Keloharju (2009, s. 552) menar, precis som Daniel et al, (1998), att en investerare med 

övertro litar mer på sin privata analys av tillgången även om denne skiljer sig från 

marknadens analys. Detta leder till att investeraren med övertro tenderar att handla oftare 

än en investerare med mindre självförtroende. 

 

Detta är linje med Odeans (1998, s. 1911) undersökning som också visar att investerare 

med övertro handlar oftare. De menar även att när ny offentlig information kommer ut på 

marknaden driver investerare med övertro upp (ner) priset för högt (lågt). Även om all 

information finns tillgänglig på marknaden reflekteras inte denna i priset på grund av att 

investerare överreagerat på denna information. Samtidigt kan övertro leda till ökad 

marknadseffektivitet i de fall där insiderinformation hålls av investerare med övertro. 

Odean (1998, s. 1912) menar att investerare med insiderinformation, på ett aggressivt 

sätt, handlar tillgången tills priset närmar sig det korrekta värdet och på så vis “avslöja” 

att han besitter denna information. 
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Precis som ovanstående undersökningar menar även Gervais & Odean (2001) att övertro 

leder till en mer aggressiv placeringsstrategi och de gör även fler transaktioner. De finner 

även att en övertron är större bland mer oerfarna investerare, speciellt om de tidigt i 

karriären lyckas med några affärer. Den oerfarne investeraren åtar sig för mycket av 

framgången personligen och menar att det endast var deras skicklighet som bidrog till det 

positiva resultatet. Vidare menar Gervais & Odean (2001) att detta beteende minskar med 

tiden då investerarna får en mer realistisk bild av sig själva desto mer erfarenhet de får.    

 

Detta motsäger de resultat som Puetz & Ruenzi (2011) fann i sin studie. De menar att 

övertro även existerar bland professionella investerare. De undersökte fondförvaltares 

agerade efter en tid av positiva resultat. De fann att fondförvaltare som uppnått bra resultat 

tidigare år tenderar att handla mer aktivt då de ser den tidigare prestationen som ett 

resultat av sin egen kunskap. Vidare menar de att detta är en indikation på att övertro även 

existerar bland professionella investerare, speciellt bland förvaltare som tillhör den övre 

kvintilen av historiskt positiva resultat.  

   

Denna teori visar att irrationella investerare är aktiva på marknaden. Det föreligger 

subjektiva värderingar i informationsbearbetningen vilket kan leda till att den tillgängliga 

informationen inte speglas i tillgångens pris. Tidigare forskning visar oss att det finns 

klara bevis på att övertro existerar på marknaden, både bland individuella mindre 

investerare men det finns även tendenser av det bland professionella investerare. 

 

3.5.3 Flockbeteende  

Att vi människor påverkas och influeras av varandra är ingen nyhet. Vi efterliknar och 

följer andra individers åsikter och erfarenheter trots att våra egna intentioner säger 

annorlunda. Vi väljer restauranger, affärer och skolor som verkar populära och 

uppskattade av andra (Banerjee, 1992, s. 797). Vidare menar Banerjee (1992, s. 798) att 

vi lyssnar mer på andra individer och tror att deras beslut är rationella och på grund av att 

det besitter mer relevant information än vad vi har. Detta beteende är inte helt ovanligt i 

finansiella situationer. Prechter (2001, s.121) menar att de flesta av våra beslut gällande 

finansiella marknaden kommer från andra individer. Det är främst via TV, tidningar och 

Internet som vi påverkas av analytikers och experters rapporter och råd som vi sedan 

använder som grund för vårt egna beslut. Vi tar inte egna beslut om den information som 

ges till oss utan vi väljer att lägga våra egna värderingar åt sidan för att följa flocken. Till 

exempel menar Prechter (2001, s. 124) att vid en börskrasch uppstår en känsla av hot mot 

oss människor och vi får en impuls av att följa flocken. Denna impuls får medhåll från 

vårt limbiska system som skapar känslor som stöttar denna impuls. Detta beteende kan 

vara bra i det verkliga livet då vi flyr från hotande situationer, men på den finansiella 

marknaden gör den mer skada nytta.   

 

Devenow & Welch (1996, s. 605) menar att den effektiva marknadshypotesen har svårt 

att förklara det avvikande beteende som flockbeteende innebär. De menar att 

marknadsfenomen som förvärvs- och börsnoteringsvågor är ett resultat av flockbeteende. 

Företag väljer att följa strömmen och de trender som är inne för stunden. De nämner även 

att det råder låg grad av individuell informationsbearbetning bland marknadsaktörer och 

att många inflytelserika aktörer baserar sina investeringsbeslut på andra individers 

bedömningar. Detta är bevis på att den effektiva marknadshypotesen med sina antaganden 

inte alltid kan appliceras på verkligheten och att individers beteende på marknaden leder 

till missvisande aktiepriser. 
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Prechters (2001) teori om att vi individer tar investeringsbeslut baserat på råd från 

experter och media får medhåll av Graham (1999). Graham (1999, s. 244) menar att den 

ledande investeraren annonserar sin analys och att sedan den andra investeraren följer 

efter och härmar den ledande investeraren. Författarna argumenterar genom sitt resultat 

att investerare som gör liknande analyser efter en period av starka positiva avkastningar 

är på grund av flockbeteende och inte av deras egna analys (Graham, 1999, s. 245). 

 

När ett pressmeddelande om ett förvärv offentliggörs och en ledande investerare 

analyserar detta som något positivt kommer flera investera att följa efter och även de 

investera. Även om ens egna analys slutsats är att avvakta eller avböja lägger man den 

intentionen åt sidan och följer flocken eller experten. Detta driver upp priset och leder till 

en övervärdering av aktien. Detta beteende styrks även av Devenow & Welch (1996, s. 

603) som även de menar att investerare påverkas av hur andra investerare investerar som 

då i sin tur leder till felvärderade aktier. 

 

3.6 Sammanfattning av teori 
Företagsförvärv är idag en vanlig strategi för ökad tillväxt och lönsamhet. Börsbolagen 

förvärvar andra bolag för att skapa snabbare tillväxt och marknadsandelar. Detta sätt att 

skapa tillväxt är snabbare jämfört med organisk tillväxt. En annan strategi förvärv 

tillgodoser är ökad lönsamhet till följd av de synergieffekter ett förvärv genererar. Ett 

lyckat förvärv ska generera en synergieffekt där 2 + 2 ska bli större än 4. 

 

Pressreleaser är ett sätt för företag att kommunicera med omvärlden och investerare. När 

en pressrelease om ett förvärv offentliggörs skapas förväntningar hos investerare. Det kan 

vara bra nyheter som bidrar till att aktiekursen påverkas positivt men även negativa 

nyheter som driver ner aktiepriset. I Sverige är det lag på att förvärv skall offentliggöras 

när det antas ha kurspåverkande information. Offentliggörandet av förvärvet genomförs 

genom en pressrelease. Även Nasdaq OMX har vidareutvecklat ett regelverk som 

börsbolagen måste rätta sig efter, exempelvis gällande offentliggörande av information 

om förvärv. 

 

Den effektiva marknadshypotesen menar att information som offentliggörs på marknaden 

ska tolkas och bedömas på ett rationellt sätt av investerare. Detta skulle innebära att 

informationen snabbt återspeglas i tillgångens pris. Enligt Famas semi-starka form av 

effektivitet skall all offentlig information snabbt återspeglas i aktiens pris. Enligt denna 

teori skall det inte vara möjligt att generera avvikelseavkastning till följd av en 

pressrelease om ett förvärv. 

 

Dock är antagandet om ett rationellt beteende bland investerare ifrågasatt, främst bland 

anhängare från behavioral finance. De menar att investerare gör systematiska misstag i 

sin tolkning av den givna informationen vilket kan betyda att subjektiva bedömningar 

driver tillgångspriserna till en nivå där informationen inte speglar tillgångspriset. 

Behavioral finance är ett tvärvetenskapligt område där det finns flera olika förgreningar, 

vi har i denna uppsats lagt vikt vid prospektteorin, övertro och flockbeteende. 

 

Prospektteorin förklarar att människors beslutsfattande är referensberoende. De menar att 

individens risktolerans går hand i hand med dess förmögenhet, exempelvis att desto högre 

skulderna stiger för en investerare desto mer riskbenägen är denne. Med övertro menas 

att en person tenderar att överskatta sin egen förmåga. Detta leder till ett irrationellt 

beslutfattande då de anser att deras egna kunskaper och bedömningar är bättre än andras. 
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Detta leder till att fler transaktioner genomförs där ens egna subjektiva bedömningar 

kommer i första hand. När det gäller flockbeteende lämnar investeraren det rationella 

beslutsfattandet och förlitar sig på andra investerare och följer deras investeringsstrategi. 

Dessa tre olika förgreningar inom behavioral finance är alla teorier som menar att 

investeraren är irrationell och indirekt att avvikelseavkastning kan uppstå när förvärv 

offentliggörs för aktiemarknaden. 
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4. Tidigare studier  
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för de tidigare studier som gjort inom vårt valda 

problemområde. De tidigare studierna presenteras i kronologisk ordning. I senare 

delen av detta kapitel kommer vi föra en diskussion kring dessa studier samt redogöra 

vilken lärdom det gett oss.   

Det finns en hel del tidigare forskning kring hur den finansiella marknaden reagerar när 

ny information offentliggörs för allmänheten. Forskningen slog igenom på allvar när 

Fama (1970) kom med sin artikel om den effektiva marknadshypotesen. Då började 

forskare testa hur marknaden reagerade på ny information och det allmänna resultatet var 

att marknadseffektivitet existerade. Det var först på 1990- talet som forskare började 

ifrågasätta denna hypotes på allvar med behavioral finance i spetsen. Forskning specifikt 

kring hur aktiemarknaden reagerar vid annonsering vid just förvärv har en något kortare 

historia. Den slog igenom under slutet av 1980-talet och har sedan dess ökat i takt med 

förvärven växt och ökat.  

 

Författare År, land 

Avvikelseavkastning 

(förvärvande företag) Utmärkande 

Doukas & Travlos 1988, USA Neutral Utländska företag 

Cakici et al 1996, USA Positiv Utländska företag 

Kohers & Kohers 2000, Alla Positiv Tillväxtbransch 

Andrade 2001, USA Negativ 

Både mål- och 

förvärvande företag 

Moeller & 

Schlingemann  2005, USA Positiv Inhemska vs utländska 

Nam et al 2005, Korea Positiv Tillväxtmarknad 

Fancis et al 2008, USA Positiv Inhemska vs utländska 

Ower & Alexander 2011, Alla Negativ Medieindustrin 

Martynova & 

Renneboog 2011, Europa Positiv Inhemska vs utländska 

Barbopoulos et al 2011, England Positiv Inhemska vs utländska 

Danbolt & Mciver 

2012, 

Storbritannien Negativ Inhemska vs utländska 

Rani et al 2013, Indien Positiv Tillväxtland 

Neuhierl et al. 2013, Indien Positiv Tillväxtland 

Ning et al 2014, Kina Positiv Tillväxtland 

Craninckx & 

Huyghebaert 2014, Europa Neutral 

Fokus på 

ägarförhållanden 

Tabell 1. Översikt - tidigare studier 

I tabell 1 ovan ges en överblick av de tidigare studier vi har bearbetat. Landet avser de 

förvärvande bolagens hemland. Avvikelseavkastningen avser de förvärvande bolagens 

aktieägare och investerare. Med neutral avvikelseavkastning menar vi att den inte är 

signifikant skild från noll. Anledningen att vi valt just dessa artiklar är att vi vill visa 

forskningsresultat från många olika marknader och branscher. Både forskning från 

tillväxtmarknader och mer stabiliserade marknader ingår i redovisningen. De flesta 

artiklar fokuserar dock på den amerikanska och europeiska marknaden, då vi anser att 
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dessa är mest lik den svenska marknaden. Vi har även valt att redovisa både äldre och 

nyare artiklar för att visa hur resultaten har utvecklats över tiden.  

    

Som framgår av resultaten från tabell 1 ovan är det spridda resultat gällande 

avvikelseavkastningen. Vi kommer nedan att diskutera dessa tidigare studier med fokus 

på det förvärvande bolaget. De tidigare studierna redovisas i kronologisk ordning.  

 

Doukas & Travblos (1988) redovisade redan på 80-talet hur internationella förvärv 

påverkar amerikanska bolag på aktiemarknaden. Syftet med denna studie var att 

undersöka om internationella investeringar genererar värde för amerikanska bolag. De 

studerade bland annat om annonsering av ett förvärv genererar avvikelseavkastning för 

det förvärvande bolaget. Författarna menar att marknaden är effektiv om 

avvikelseavkastning inte kan erhållas (s. 1163). Tidsperioden som undersöktes var 1975- 

1983 och ca 300 förvärv ingick i urvalet. Resultaten från studien visar att förvärv inte 

genererar en signifikant avvikelseavkastning. Under dag 0 och dag 1 var 

avvikelseavkastningen 0,08 % samt -0, 07 % vilket leder till en aggregerad genomsnittlig 

avvikelseavkastning på 0,01 % (s. 1167). En analys författarna drar utifrån resultatet är 

att de negativa faktorerna som ökade kostnader är övervägande de positiva faktorerna 

gällande ett internationellt förvärv (s. 1167).  

 

Cakici et al., (1996) undersökte effekten av hur utländska företags aktieägare påverkas 

vid förvärv av amerikanska bolag. Totalt studerades 192 olika förvärv mellan åren 1983-

1992. För att kunna göra en bättre analys och jämförelse studerade författarna även 112 

utländska förvärv gjorda av amerikanska företag. Resultatet visade att utländska företag 

som förvärvade amerikanska bolag erhöll, under ett tre dagar långt händelsefönster, en 

avvikelseavkastning på 0,63 %. När ett längre händelsefönster analyserades (21 dagar) 

erhöll aktieägarna en avvikelseavkastning på knappt 2 % (s. 316). När författarna 

studerade de amerikanska bolagen som förvärvande utländska bolag var resultatet det 

motsatta, de fann en avvikelseavkastning som var svagt negativ. I undersökningen fann 

de även bevis för att om det var konkurrens i budgivningen minskade 

avvikelseavkastningen för de förvärvande bolagens aktieägare, något som kan tyckas vara 

logiskt då konkurrens ofta leder till att priset pressas upp. Författarna diskuterar även att 

skillnader mellan redovisningsstandarder eventuellt kan förklara resultatet. Då USA 

använder US GAAP medan de Europeiska länderna använder IFRS som standard. IFRS 

anses vara mer fördelaktig vad gäller reglerna kring goodwill, vilket i så fall kan ge 

företag som använder IFRS ökade möjligheter att redovisa ett bättre resultat. Dock 

motsäger resultatet i denna studie denna alternativa förklaring och författarna låter 

diskussionen vara och efterfrågar djupare forskning inom området (s. 318-319).   

 

Kohers & Kohers (2000, s. 40) undersökte förvärv gjorda av bolag inom 

teknologibranschen. De fann de intressant att undersöka denna bransch då den vid 

undersökningstillfället skapade väldigt många arbetsmöjligheter och var under kraftig 

tillväxt. De studerade 1634 förvärv gjorda mellan 1987-1996 (s. 43). De redovisade en 

positiv avvikelseavkastning på 1,26 % under ett händelsefönster på två dagar. Du 

undersökte även om det uppstod en skillnad beroende på om förvärvet var finansierat med 

aktier eller kontanta medel. Resultatet visade att de förvärv som finansierats med hjälp av 

aktier genererade en avvikelseavkastning på 1,09 %. Detta resultat var något lägre jämfört 

med de som använt kontanta medel, de erhöll en avvikelseavkastning på 1,37 % (s.45). 

De konstaterar slutligen att marknaden reagerar positivt på teknologiska förvärv i tron om 

att de kommer generera framtida tillväxt (s. 47).       
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Andrade (2001) gjorde en undersökning i USA där han analyserade amerikanska bolag 

som förvärvade inhemska bolag mellan åren 1973-1998. Han undersökte effekten på både 

de förvärvande bolagens och målföretagets aktieägare. Med ett händelsefönster på tre 

dagar redovisade han en avvikelseavkastning på 16 % för målföretaget och -0,7 % för de 

förvärvande bolagen (s. 110). Han menar, precis som tidigare forskning visat, att det är 

målföretagens aktieägare som är vinnarna i förvärvsprocessen. Vad gäller aktieägarna för 

de förvärvande bolagen är avvikelseavkastningen alltså negativ, dock ej signifikant. Han 

analyserade även om det finns en skillnad beroende om förvärvet är finansierat med aktier 

eller inte. För det förvärvande företaget är avvikelseavkastningen signifikant med -1,5 % 

när förvärvet finansieras med aktier och icke signifikant med 0,4 % när finansiering sker 

på annat sätt. Han menar att skillnaden kan ligga i att när förvärvet finansieras med aktier 

reagerar investerare både på nyheten om förvärv men även på den nyemission som följer, 

vilket drar ner förväntningarna på förvärvet (s. 111-112).   

 

En studie gjord av Moeller & Schlingemann (2005) analyserades skillnaden mellan 

amerikanska bolag som förvärvade inhemskt mot de som förvärvade utländskt. Totalt 

analyserades 4430 förvärv mellan åren 1985-1995 varav 383 var utländska förvärv. De 

utländska förvärven var främst representerade av målföretag från Europa och Kanada (s. 

543). Resultatet visar, precis som för Cakici et al., (1996) att överavkastning existerar. 

De inhemska förvärven genererar 1,2 % avvikelseavkastning medan utländska förvärv 

genererar 0,3 % under ett händelsefönster på tre dagar (s. 546). Det redovisade en skillnad 

på knappt 0,9 % i fördel för de inhemska förvärven. Författarna finner även att de förvärv 

som ökar graden av global diversifiering genererar en lägre avvikelseavkastning (s. 551). 

Detta är i linje med vad Sevenius (2003) menar att investerare hellre diversifierar sina 

portföljer själva istället för att företaget ska göra det åt dem.      

 

En studie som undersökt en specifik industri under stor förändring och tillväxt är Nam et 

al., (2005). De studerade den Koreanska telekommarknaden. De redovisade en 

avvikelseavkastning på 5,4 % för det förvärvande bolaget under ett händelsefönster på 

fyra dagar (0, +3) (s. 192). De drog slutsatsen att telekommarknaden i Korea reagerar 

positivt på annonsering av förvärv.  

 

En liknande studie som Moeller & Schlingemann (2005) gjordes senare av Francis et al., 

(2008). Denna studie riktade sig mot förvärv som gjordes av amerikanska företag mellan 

1990-2003. Precis som Moeller & Schlingemann (2005) fann de att inhemska förvärv 

genererade en högre avvikelseavkastning jämfört med utländska förvärv. 

Avvikelseavkastningen, under ett tre dagars händelsefönster, för inhemska förvärv 

uppgick till 1,49 % medan utländska förvärv genererade 0,96 % (s. 1529). Det intressanta 

i denna studie var att de även delade upp tidsperioden i två delar; 1990-1995 och 1996-

2003. Anledning till uppdelningen förklaras främst av att senare delen av 90-talet ökade 

antalet förvärv drastisk. Innan dess hade investerare heller inte sett något större värde av 

att förvärva från segmenterade marknader (s. 1526). Resultatet indikerade att den första 

delen av 1990-talet fortfarande visade att inhemska förvärv fortfarande genererade en 

högre avkastning för det förvärvande företagets aktieägare. Men i slutet av 1990-talet och 

början av 2000-talet visade det sig att förvärv gjorda av större företag på segmenterade 

marknader började ge en högre avvikelseavkastning jämfört mot inhemska förvärv. De 

fann även bevis att förvärvare som vände sig mot segmenterade marknader istället för 

integrerade marknader erhöll en högre avvikelseavkastning (s. 1529).  
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Owers & Alexander (2011) studerade medieindustrin som är, och var under den 

analyserade tidsperioden, under stor förändring. Dels på grund av den teknologiska 

utveckling som skett det senaste decenniet. Owers & Alexander (s. 260) analyserade 

perioden 1997-2008 samtliga förvärv inom branschen som hade en värdering över 1 

miljard amerikanska dollar. Det innefattade totalt 54 olika förvärv. Författarnas resultat 

visar att det förvärvande bolaget genererar en negativ avvikelseavkastning (s. 271). Vid 

ett händelsefönster på tre dagar (-1,+1) var avvikelseavkastningen - 4,15 % (s. 267). 

Enligt författarna är en slutsats att det förvärvande bolaget bör vara försiktig att inte ett 

överpris betalas till målföretaget. Detta är speciellt viktigt i denna bransch då 

konkurrensen mellan de förvärvande bolagen att förvärva målföretagen är högre jämfört 

med snittet (s. 271). 

 

Martynova & Renneboog (2011) genomförde en relativt omfattande undersökning om 

hur förvärv påverkar europeiska aktiemarknader. De studerade över 2 400 förvärv och 

sammanslagningar genomförda av europeiska bolag under tidsperioden 1993- 2001. 

Författarna studerade inhemska och utländska förvärv och kunde som tidigare studier 

även visa att utländska förvärv har ökat (s. 218). I linje med Moeller & Schlingemann 

(2005) redovisar Martynova & Renneboog (2011, s. 227) att inhemska förvärv genererar 

en högre avvikelseavkastning jämfört med utländska förvärv. Under händelsefönstret -

1,+1 genererade de inhemska förvärven en avvikelseavkastning på 0,83 % medan de 

utländska förvärven redovisade 0,47 %. Dock under händelsefönstret -5,+5 är resultatet 

det motsatta, utländska förvärv genererar en högre avvikelseavkastning (0,84 %) jämfört 

mot inhemska (0,76 %). Totalt sett över alla förvärv redovisar författarna under ett 11 

dagar händelsefönster (-5,+5) en avvikelseavkastning på 0, 79 % för det förvärvande 

bolaget. Analysen författarna drar utifrån resultatet är att fientliga förvärv driver upp 

avkastningen för målföretaget med drar ner avkastningen för det förvärvande bolaget. (s. 

208). När förvärvet finansieras med aktier som betalningsmedel sjunker avkastningen för 

både målföretaget samt det förvärvande bolaget (s. 208). Författarna drar även slutsatsen 

att avkastningen påverkas när i tiden förvärvet genomförs. Är förvärvet i början på en 

förvärvsvåg genereras en högre avkastning jämfört mot förvärv som genomförs i slutet 

(s. 248).  

 

Barbopoulos et al., (2012) studerade likt Martynova & Renneboog (2011) inhemska och 

utländska förvärv. Barbopoulos et al., (2012, s. 1302) studerade förvärv utförda av bolag 

listade på Londons aktiemarknad mellan åren 1986 till 2005. Antalet förvärv som 

författarna studerade var 6 634 stycken varav 2372 stycken varav utländska förvärv. 

Resultatet visar att både utländska och inhemska förvärv genererar en positiv 

avvikelseavkastning. Under ett händelsefönster på fem dagar (-2,+2) var 

avvikelseavkastningen för inhemska förvärv 1,22 % och för utländska förvärv 1,24 % (s. 

1305). I motsats till Martynova & Renneboog (2011) redovisar utländska förvärv en något 

högre avvikelseavkastning jämfört med inhemska förvärv. Även när författarna delar i 

data i olika kategorier som exempelvis storlek på det förvärvande bolaget, betalningssätt, 

storleken på affären etc. är det alltid positiva avvikelseavkastningar för både inhemska 

och utländska förvärv. En analys av resultatet visar att länder med en civilrättslig 

lagstiftning, exempelvis Sverige, genererar en högre avvikelseavkastning jämfört med 

inhemska förvärv och länder med en allmänrättslig lag (s. 1310). 

 

Danbolt & Maciver (2012) studerade 397 brittiska förvärv mellan åren 1980-2008. Även 

de studerade skillnaden mellan inhemska och utländska förvärv. De studerade både de 

förvärvande bolagens och målföretagets aktieägare. Resultatet visade att över 93 % av 
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målföretagens aktieägare erhöll en positiv avvikelseavkastning (s. 1042). Snittet låg på 

20,9 % vid utländska förvärv och 10,9 % vid inhemska under ett tre dagars 

händelsefönster. Resultatet visade en betydande skillnad i avvikelseavkastning mellan 

utländska och inhemska förvärv, något som även syntes vid analysen av de förvärvande 

bolagens aktieägare, dock i svagare form. Resultatet för de förvärvande bolagens 

aktieägare visade en avvikelseavkastning på -1,8 % vid inhemska förvärv och -0,3 % vid 

utländska förvärv (s. 1043).     

 

Rani et al., (2013) studerade hur den indiska aktiemarknaden reagerade på 

pressmeddelanden om förvärv. De fann att positiva avvikelseavkastningar existerade. 

Deras studie var begränsad till indiska bolag på Bombays aktiemarknad mellan åren 

2003-2008. De undersökte enbart den förvärvande sidan av förvärvet. De analyserade 623 

annonseringar och använde ett kort händelsefönster för beräkningarna av 

avvikelseavkastningen.  Resultatet visade under ett händelsefönster på -1+1 en 

avvikelseavkastning på 1,12 % (s. 8). Under händelsefönstret på 11 dagar (-5+5) var 

resultatet 2,0 % (s. 8). Resultaten visar därmed att Indiska börsbolag genererar en 

signifikant positiv avvikelseavkastning i samband med pressreleaser om förvärv (s. 10). 

Författarna drar slutsatsen att de potentiella synergieffekter som ett förvärv genererar 

bidrar till den positiva avvikelseavkastningen (s. 10).  

 

Neuhierl et al., (2013) undersökte hur marknaden reagerade på bolags pressreleaser. De 

analyserade tidsserien 2006-2009. Nauhierl et al., (2013, s. 1215-1220) analyserade 9 376 

stycken pressmeddelanden om förvärv av det förvärvande bolaget. Resultatet visade en 

genomsnittlig avkastning på 0,105 % under ett händelsefönster på en dag före och 5 dagar 

efter pressmeddelandet offentliggjordes. Det som skiljer denna studie med vår studie är 

bland annat att de har undersökt förvärv som är avslutade och godkända av berörda 

myndigheter medan vi undersöker förvärv som planeras att genomföras efter att berörda 

myndigheter har godkänt förvärvet. Det författarna kunde utläsa från resultatet var att när 

det förvärvande bolaget betalade med kontanta medel steg aktiepriset något och när köpet 

av målföretaget finansierades med aktier sjönk priset något (s. 1222). Resultaten visade 

även att volatiliteten är hög (50 %) kort efter ett pressmeddelande om förvärv men att 

köp-sälj spreaden minskar vid ett pressmeddelande då informationen blir offentlig och 

ledningen inte sitter ensam på aktiepåverkande information (s. 1237- 1238). 

 

Ning et al., (2014) fick även de en positiv avvikelseavkastning när de analyserade 

aktiemarknaden i Hong Kong. De analyserade hur internationella investerare reagerar när 

Kinesiska bolag förvärvar utländska bolag. När finanskrisen utbröt minskade antalet 

förvärv, som vi beskrivit i kapitel 1, men i utvecklande länder fortsatte ökningen av 

antalet förvärv (s. 811). Författarna studerade ca 400 förvärv mellan åren 1991 och 2010 

och de kom fram till att aktiemarknaden i Hong Kong är relativt effektiv (s. 817). 

Författarna studerade olika händelsefönster (2, 3, 5 & 11 dagar) och samtliga fönster 

generade en positiv avvikelseavkastning. Händelsefönstret på 11 dagar (-5, +5) hade i 

snitt en avkastning på 0,84 %. En analys författarna drog var att det är ett förhållande 

mellan avkastning och ägarstruktur. När bolagen är ägda av stora aktieägare är det positivt 

för avkastningen (s. 821).  

 

Craninckx & Huyghebaert (2014) undersökte europeiska förvärv mellan åren 1997-2007. 

Vid händelsefönstret -1,+1, som enligt författarna är det mest använda vid dessa studier, 

var avvikelseavkastningen 0,11 %, resultatet var dock ej signifikant (s. 7). Även denna 

artikel likt Ning et al., (2014) redovisar att ägarförhållandet påverkar 
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avvikeleavkastningen. När det förvärvande bolaget är styrt av institunella stora ägare 

påverkas avkastningen negativt (s. 2). Men stora ägare kan även påverka avkastningen 

positivt genom att reducera övertro hos ledningen. Det är tydligt när det förvärvande 

bolaget ägs av stora ägare påverkar de avvikelseavkastningen (s. 2). Författarna drog även 

slutsatsen att familjeägda företag som förvärvar genererar ett högre positivt värde. Detta 

på grund av att ägarna är mer sammanhållna och har ett längre perspektiv gällande 

bolagets lönsamhet och framgång. Detta gäller främst i länder där investeringssäkerheten 

är låg (s. 14). Studien innefattade enbart företag med säte i Europa. Dock studerade 

författarna avslutade förvärv vilket vi i denna studie inte gör. Vi studerar 

pressmeddelandet när budet kommer innan berörda myndigheter har godkänt förvärvet.  

     

4.1 Diskussion tidigare studier 
Som beskrivit i inledningen av detta kapitel; de tidigare studier vi behandlat i denna 

uppsats visar olika resultat gällande det förvärvande bolaget. Exempelvis Cakici (1996), 

Moeller & Schlingemann (2005), Martynova & Renneboog (2011), Rani et al., (2013) 

redovisar i sina studier en positiv avvikelseavkastning medan Owers & Alexander (2011) 

och Danbolt & Maciver (2012) redovisar en negativ avvikelsevkastning. Även Andrade 

(2001) redovisar ett negativt resultat för det förvärvande bolaget. Trots en del 

motsägelsefulla resultat ser vi att de flesta av studierna indikerar att investerare reagerar 

positivt på förvärv och möjligheter till överavkastning existerar på marknaden.   

 

Även när det gäller skillnaden mellan utländska- och inhemska förvärv är resultatet ej 

överensstämmande. Moeller & Schlingemann (2005), Francis et al., (2008), Barbopoulos 

et al., (2011) och Martynova & Renneboog (2011) redovisar att inhemska förvärv 

genererar en högre avvikelseavkastning än utländska förvärv under ett händelsefönster på 

tre dagar. Danbolt & Mciver (2012) motsäger sig detta resultat och visar att utländska 

förvärv genererar en högre avvikelseavkastning jämfört med inhemska förvärv. Även 

Martynova & Renneboog (2011) finner att utländska förvärv genererar högre 

avvikelseavkastning än inhemska förvärv vid ett längre händelsefönster på elva dagar. 

Dock kan vi se att de flesta av dessa studier redovisar ett resultat där de inhemska 

förvärven genererar en högre avvikelseavkastning än de utländska. Dessa tidigare studier 

har bidragit med inspiration till vår studie. Vi kommer analysera skillnaden mellan 

inhemska och utländska förvärv då vi finner det intressant att se om vårt resultat från den 

svenska marknaden visar liknande resultat som de tidigare studierna.  

 

De tidigare studierna som redovisats har mestadels undersökt marknader utanför Norden 

där det land som blivit mest representerat är USA, vilket kanske inte är särskilt förvånande 

då USA är en av de största ekonomierna i världen. Vad gäller skillnader mellan studier 

från USA och Europa kan vi inte urskilja några specifika trender. Vi ser vissa tendenser 

dock. Till exempel är det endast europeiska studier som funnit att utländska förvärv 

genererat högre avvikelseavkastning än inhemska.  

 

Även om alla studier undersöker förvärvspåverkan på aktieägarvärde finns det flertalet 

olika vinklar på artiklarna. Cakici et al., (1996) undersöker enbart utländska förvärv 

medan Moeller & Schlingemann (2005) analyserar både inhemska och utländska förvärv 

utifrån ett amerikanskt perspektiv. Andrade (2000) studerade visserligen också 

amerikanska bolag men inte skillnaden mellan utländska och inhemska utan han 

fokuserade på den totala avkastningen som aktieägare erhåller vid förvärv. Martynova & 

Renneboog (2011), Barbopoulos et al., (2011) och Craninckx & Huyghebaert (2014) 

studerade enbart förvärvande bolag med säte i Europa. Martynova & Renneboog (2011) 
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och Craninckx & Huyghebaert (2014) diskuterade ägarförhållandena hos det förvärvande 

bolaget som en avgörande faktor. Även Ning et al., (2014) som studerade aktiemarknaden 

i Hong Kong diskuterade ägarförhållandena. Ning et al., (2014) menar att stora ägare 

genererar högre avkastning medan Craninckx & Huyghebaert (2014) menar att det beror 

på ägarnas beteende. Martynova & Renneboog (2011) diskuterade att fientliga förvärv 

påverkar avvikelseavkastningen och ägarförhållandena påverkar om ett fientligt förvärv 

är möjligt eller inte.    

 

När det gäller studier som fokuserat på en industri skiljer sig resultaten. Kohers & Kohers 

(2000) studerade teknologiföretag, Nam et al., (2005) studerade telekomindustrin i Korea 

och Owers & Alexander (2011) studerade medieindustrin. De två förstnämnda redovisade 

positiva avvikelseavkastningar och den senare en negativ. Det som dock skiljer dessa 

industrier och skulle kunna påverka resultatet är tillväxten och förväntningarna på 

framtiden. Teknologibranschen och telekombranschen hade, vid tillfälle för artiklarna, en 

hög tillväxt och därmed liknande förväntningar. Skillnaden mellan teknologi- och 

telekomindustrin jämfört mot medieindustrin kan förklaras av att medieindustrin står för 

en högre risk i form av bland annat stora förändringar i konsumtionsbeteende. Detta skulle 

kunna förklara skillnaden i resultatet mellan dessa studier. Dock är fokusering på bransch 

ingenting vi i denna uppsats kommer fortsätta att undersöka utan vi vill med ovanstående 

enbart belysa skillnader och likheter mellan industrier.  

 

Slutligen, Ning et al., (2014), Rani et al., (2013) och Neuhierl et al., (2013) redovisar att 

utvecklingsländer har en avvikelseavkastning runt 0 % och högre. Det som kännetecknar 

utvecklingsländer är hög tillväxt vilket verkar vara intressant för investerare, dock är även 

riskerna högre på dessa marknader som kännetecknas av hög tillväxt.   

 

Resultaten från de tidigare studierna visar tendenser av att både EMH och behavioral 

finance går att applicera på dessa aktiemarknader. Resultaten som visar en 

avvikelseavkastning kan förklaras av behavioral finance. Flertalet studier vi behandlat 

ovan redovisar en avvikelseavkastning, oftast överavkastning. Om vårt resultat i studien 

istället visar att avvikelseavkastningen är noll visar det eventuellt att den svenska 

aktiemarknaden är effektiv. Den faktiska avkastningen är då lika med den förväntade 

avkastning och den information som offentliggörs återspeglas i aktien pris direkt. 
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5.  Praktisk metod 
Detta kapitel ämnar ge läsaren en förståelse hur vi praktiska har gått till väga i 

undersökningen. Vi kommer börja förklara vår forskningsdesign som följer en 

eventstudiemetodologi. Sedan redogör vi urval och bortfall. Efter de ställer vi upp våra 

hypoteser och beskriver hur vi har gått till väga för att samla in nödvändig data. Det sista 

vi redovisar i kapitlet är den statistiska metoden och kritik mot studiens genomförande.  

 
5.1 Eventstudie   
En eventstudie är ett effektivt sätt att observera en specifik händelses påverkan på ett 

företags aktiepris (Bodie et al., 2011, s. 353). Enligt Fama (1991 s.1577) är eventstudier 

ett effektivt sätt att testa den semi-starka formen av marknadseffektivitet. Fama (1991, s. 

1601) menar att metoden är effektiv eftersom daglig data används för att mäta 

aktiemarknadens respons på en specifik händelse, vilket är en central fråga för att mäta 

marknadseffektivitet.   

 

Även MacKinley (1997) ser många fördelar med att använda eventstudier. Han menar att 

det är en bra metod för att mäta effekten av till exempel nyheter angående förvärv, 

sammanslagningar, vinstredovisningar och nyemissioner. Eventstudier är en användbar 

metod både inom finansiering och redovisning men även inom andra områden som till 

exempel juridik och nationalekonomi. Det centrala vid en eventstudie är att mäta 

avvikelseavkastningen när information om en specifik händelse kommer ut på marknaden 

som är av värde för företaget (Bodie et al., 2011, s. 353).  

 

Vad som räknas som avvikelseavkastning och inte kan vara svårt att definiera då det inte 

finns något specifik gränsvärde för detta. Vi menar i denna uppsats att 

avvikelseavkastning existerar i de fall vi kan bevisa att den faktiska avkastningen är 

statistisk signifikant skiljt från den förväntade avkastningen under händelsefönstret. I de 

fall avvikelseavkastningen ej är signifikant kommer vi vara försiktiga med att använda 

begreppet då resultatet kan bero på slumpen.   

 

5.1.1 Händelse- och estimeringsfönster 
Enligt MacKinley (1997, s. 14) är det första som måste bestämmas vid en eventstudie 

vilket händelsefönster som ska analyseras. Händelsefönstret bör omge minst en dag före 

och en dag efter själva händelsen. Själva händelsedagen betecknas som dag 0 (T0). 

Anledningen till ett längre händelsefönster än bara dag 0 är att täcka potentiellt läckage 

och spekulationer kring vad som komma. Samt att få med kompletterande information 

efter förvärvsdagen som kan vara av betydelse för förvärvet (MacKinley, 1997, s. 15).  

 

Många av de tidigare studierna (Moeller & Schlingemann, 2005; Danbolt & MacIver, 

2012; Andrade, 2001) har analyserat ett tre dagars långt händelsefönster. Enligt Danbolt 

& MacIver (2912, s. 1042) är det svårt att få med den fulla effekten av denna typ av 

information med ett så kort händelsefönster. Därför valde de att även analysera ett längre 

händelsefönster på 11 dagar (-5, +5). För att få en se vilken effekt denna typ av 

information har på marknaden anser vi att ett längre händelsefönster, i detta fall på 11 

dagar, är mer intressant att analysera. Det är även tillräckligt kort för att inte påverkas av 

andra aspekter, som till exempel ny information. Om annan information tillkommer på 

marknaden under händelsefönstret är det svårt att urskilja vilken nyhet som haft störst 

effekt på aktiekursen vilket kan leda till ett missvisande resultat. Vi anser att 

händelsefönstret är tillräckligt långt för att täcka eventuella informationsläckage och de 
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spekulationer som kan uppstå. De fångar även upp den kompletterande information som 

kan offentliggöras de nästkommande dagarna som är av påverkande betydelse för 

aktiepriset. I empirin och analysen kommer vi sedan presentera avvikelseavkastningen 

både för hela händelsefönstret, det vill säga 11 dagar men även två kortare perioder. Ett 

tre dagar långt händelsefönster (-1,+1) kommer att analyseras då detta är mycket vanligt 

bland tidigare studier samt ett två dagars fönster (0,+1) för att se om det existerar någon 

betydande spekulation eller läckage dagen innan förvärvet offentliggörs.   

 

För att kunna uppskatta de nödvändiga parametrarna vid en eventstudie används även ett 

estimeringsfönster. Estimeringsfönstret är en historisk tidsperiod som ligger tidigare än 

själva händelsefönstret. Det används främst för att uppskatta parametrarna Beta och 

Alpha som ingår i marknadsmodellen (se kapitel 5.1.2). Anledningen till ett relativt långt 

estimeringsfönster, vanligtvis mellan 120-255 dagar, är att enskilda avvikelser och 

onormala händelser inte ska ha för stor påverkan vid uppskattning av de valda 

parametrarna. Enligt MacKinley (1997) är det viktigt att estimeringsfönstret och 

händelsefönstret inte överlappar varandra, detta för att eventuella spekulationer och 

informationsläckage inte ska ingå i estimeringsperioden. MacKinley (1997) menar att ett 

estimeringsfönster på 120 dagar är tillräckligt för att få relevanta uppskattningar. Även 

Cakici et al., (1996) använder ett estimeringsfönster på 120 dagar medan Francis et al., 

(2008) använder sig av ett längre estimeringsfönster på 255 dagar, vilket är lika med ett 

år av tradingdagar. Vi kommer i vår undersökning att använda ett estimeringsfönster på 

120 dagar precis som MacKinley (1997) och Cakici et al., (1996) använder. Vi anser att 

120 dagar är tillräckligt för att jämna ut eventuella avvikelser under estimeringsperioden.  

 

 

           t0                t120           T-5     T0    T+5 

 

 

              Estimeringsfönster                    Händelsefönster 

Figur 4. Estimerings- och händelsefönster 

5.1.2 Modellval 
För att räkna ut avvikelseavkastningen behöver vi först beräkna den förväntade 

avkastningen. Den förväntade avkastningen är den avkastning som förväntas äga rum om 

händelsen inte inträffat.  

 

Enligt MacKinley (1997, s. 17) finns det flera olika modeller som kan användas för 

beräkning av den förväntade avkastningen. Han väljer att dela in dem i två kategorier: 

statistiska och ekonomiska. Ett exempel på en ekonomisk modell är Capital Asset Pricing 

Model (CAPM). CAPM var en flitigt använd modell vid eventstudier under 1970-talet 

men har sedan dess fått en mindre roll i dessa studier. En anledning till detta är att de 

antaganden och restriktioner som följer med CAPM har blivit stark ifrågasatta under 

senare tid. (MacKinley, 1997, s. 19)  
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En statistisk modell som istället fått större utrymme vid eventstudier de senaste åren är 

marknadsmodellen. Modellen beskriver avkastningen mellan en tillgång och marknaden 

som ett linjärt samband. Formeln för marknadsmodellen följer nedan:  

 

𝑅𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 +  𝛽𝑖𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡   (Ekvation 1) 

Där: 

𝑅𝑖𝑡 = Avkastning för för aktie i under period t 

𝑅𝑚𝑡 = Marknadsindexets avkastning för period t 

𝜀𝑖𝑡 = Felterm (förväntas vara normalfördelad med medelvärde 0) 

𝛼𝑖 = Anger den genomsnittliga avkastningen som en aktie erhåller om 

marknadsavkastningen är lika med 0 

𝛽𝑖 = Mäter känsligheten jämfört mot marknadsavkastningen 

Parametrarna Alpha och Beta uppskattas med hjälp av regressionsanalys där Alpha är 

lika med linjens intercept och Beta är lika med linjens lutning. 

 

Nästa steg är att räkna ut avvikelseavkastningen. För att räkna ut avvikelseavkastning 

kommer vi använda följande formel. 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝑅𝑖𝑡 −  �̂�𝑖𝑡   (Ekvation 2) 

Där: 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = Avvikelseavkastningen för period t 

𝑅𝑖𝑡 = Faktiska avkastningen för aktie i för period t  

�̂�𝑖𝑡 = Förväntad avkastning för aktie i för period t 

För att räkna ut den faktiska avkastningen för marknadsindexet (𝑅𝑚𝑡) från ekvation 1 

och den enskilda aktien (𝑅𝑖𝑡) från ekvation 2 använder vi följande formel: 

𝑅𝑖𝑡 = PT-PT-1 / PT-1   (Ekvation 3a) 

𝑅𝑚𝑡 = PT-PT-1 / PT-1   (Ekvation 3b) 

Där PT är slutkurs för aktien respektive marknadsindexet för dag T och PT-1 är lika med 

slutkursen för aktien respektive marknadsindexet dag T-1, alltså dagen innan 

handelsdagen.   

Varje enskild 𝐴𝑅𝑖𝑡 för varje förvärv kan sedan summeras till en kumulativ 

avvikelseavkastning enligt ekvation 4 nedan:  

 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 =  ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1     (Ekvation 4) 

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 visar avvikelseavkastningen mellan två valda tidsintervall. I vårt fall kommer varje 

enskilt förvärv generera tre olika  𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡. Ett för det längre 11 dagars fönstret samt två 

kortare, 3 och 2 dagar.  
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5.1.3 Aggregerad och kumulativ avvikelseavkastning 
Enligt MacKinley (1997, s. 21) är nästa steg att aggregera dessa avvikelseavkastningar 

för att kunna visa den genomsnittliga avvikelseavkastningen per dag under 

händelsefönstret. Vi kommer att aggregera alla avvikelseavkastningar för varje dag under 

händelsefönstret och sedan ta fram ett snitt för just den dagen.  Följande formel kommer 

användas:    

𝐴𝐴𝑅𝑡 =  
1

𝑁
 ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑁
𝑖=1     (Ekvation 5) 

Där 𝐴𝐴𝑅𝑡 är den genomsnittliga avvikelseavkastningen för dag t. 𝑁 är antal observationer 

och ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡
𝑁
𝑖=1  är summan av alla separata avvikelseavkastningar för dag t. 

Den kumulativa genomsnittliga avvikelseavkastningen beräknas sedan som summan av 

𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 mellan ett givet tidsintervall. 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡 =   
1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑡2

𝑡=𝑡1 𝑖𝑡
   (Ekvation 6)  

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑡 är alltså ett medelvärde för 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 under ett givet tidsfönster.  

 

5.2 Urval och bortfall 
Vi har valt att göra ett sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval är ett slumpmässigt urval 

där varje enhet i urvalsramen har samma sannolikhet att bli utvald.  Det finns olika typer 

av sannolikhetsurval. En grundläggande och användbar typ av sannolikhetsurval är ett 

obundet slumpmässigt urval (OSU). I ett OSU har varje enhet i populationen samma 

chans att vara med. Om vi bestämmer att analysera n observationer och dividerar dessa 

med antal observationer i populationen, N, får vi fram en urvalsfraktion. Urvalsfraktionen 

berättar vilken sannolikhet varje enhet har för att vara med i urvalet. Till sist används en 

slumptalstabell för att ta fram vilka enheter som ska vara med i urvalet. (Bryman 2012, 

s184)  

 

Enligt Eliasson (2010, s. 47) är detta ett bra urval när du vill dra slutsatser om 

populationen som helhet. Vidare menar Eliasson (2010, s. 47) att nackdelen med ett OSU 

är att mindre grupper inom populationen riskeras att försvinna i helheten. Vid 

minoritetsgruppen i en stor population är risken hög att endast ett fåtal enheter från den 

gruppen kommer med i urvalet. Detta kan göra att vissa grupper i populationen inte blir 

rättvist representerade.  

 

För att undvika detta problem i vår uppsats, som avser mäta skillnaden mellan inhemska 

och utländska förvärv kommer vi göra ett stratifierat slumpmässigt urval. Enligt Eliasson 

(2010, s. 47) påminner ett stratifierat slumpmässigt urval om ett OSU men skiljer sig i att 

man delar in sin population i en eller flera kategorier för att säkerställa att även mindre 

grupper inom populationen kommer med i urvalet. När man sedan har delat in 

populationen i de önskade kategorierna går man tillväga på samma sätt som vid ett OSU. 

Bryman (2012, s. 186) menar att med ett stratifierat slumpmässigt urval säkerställer vi att 

urvalet speglar populationen.  

 

Totalt fann vi 296 stycken pressreleaser avseende företagsförvärv som infriade de 

avgränsningarna vi presenterade i kap 1. Pressreleaserna avsåg 232 utländska och 64 

inhemska förvärv. För att kunna jämföra och analysera empirin på ett trovärdigt sätt valde 

vi att ta bort pressreleaser där viss information saknades. Målföretagets omsättning, 
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ursprungsland och företagsnamn anser vi vara relevant information som kan påverka 

investeraren i sitt beslut om köp, sälj eller avvakta. Vi försökte söka efter omsättningen 

på de företag där det fattades men vissa, speciellt utländska, var väldigt svåra att hitta. Då 

vi anser att målföretagets omsättning har betydelse för investerarens beslut valde vi att ta 

bort de förvärv där vi inte hittade målföretagets omsättning. Vi valde att ta bort de förvärv 

som saknade denna information. Totalt fann vi 33 stycken pressreleaser som saknade 

denna information vilket lämnade oss med 263 förvärv. En sista gallring gjordes då vissa 

av förvärven låg väldigt tätt inpå varandra vilket gjorde att händelsefönstren för två 

förvärv från samma företag kolliderade med varandra. Eftersom vi då inte kan urskilja 

vilket förvärv som haft störst påverkan på aktiekursens utveckling valde vi att ta bort 

dessa förvärv. Detta visade sig vara 50 förvärv som överlappade varandras 

händelsefönster. Efter dessa bortfall uppgick antalet förvärv till 213 stycken fördelat på 

160 utländska och 53 inhemska. Dessa förvärv står för vår urvalsram i undersökningen. 

 

 

Sammanfattning urval och 
bortfall Utländska Inhemska Totalt 

Totalt antal pressreleaser 
innan bortfall 232 64 296 

Ofullständig information -32 -1 -33,0 

Överlappning av datum -40 -10 -50,0 

Totalt antal pressreleaser 
efter bortfall 160 53 213 

Tabell 2. Urval och bortfall 
 

I denna urvalsram av 213 förvärv är 39 av 72 företag på Large Cap representerade (se 

appendix 1). Det betyder att drygt 54 % av alla företag på Large Cap ingår i urvalsramen. 

Anledningen till att det inte är fler Large Cap bolag representerade kan vara många. Dels 

är det vissa företag som inte gör förvärv, till exempel fastighetsbolagen som fokuserar på 

att köpa och sälja fastigheter snarare än förvärva andra bolag. Även gruv- och 

oljeindustrin som utför stora investeringar i tillgångar har svårare att finansiera förvärv.  

 

Utav de 39 företag som investerat i förvärv under vår tidsperiod är det tre stycken som 

sticker ut med flertalet förvärv. Det bolag som toppar listan är Assa Abloy som bidragit 

med 23 pressreleaser, blandat mellan inhemska och utländska. Efter Assa Abloy finner vi 

Latour som har 22 pressreleaser med bland urvalsramen. Trea är Indutrade med 21 

stycken, Indutrade har till största del förvärvat bolag från Sverige. Detta medför att 31 % 

av de annonserade förvärven i vår urvalsram kommer från tre stycken bolag på Large 

Cap.  

 

Då vi även avser mäta eventuella skillnader mellan utländska och inhemska förvärv 

delade vi upp dessa pressreleaser i två listor, utländska och inhemska. Vårt urval är 

begränsat till 50 % från varje kategori vilket ger oss 80 utländska och 27 inhemska 

pressreleaser avseende förvärv att undersöka. För att underlätta att dra statistiska 

slutsatser anser vi att 27 inhemska pressreleaser är för få att analysera. Detta gjorde att vi 

valde att överrepresentera antalet inhemska pressreleaser till att ta med alla 53 stycken. 

Anledningen till avgränsningen för de utländska förvärven motiveras av att det ger en 

gedigen grund för empirin och analysen samt att marginalnyttan av att inkludera 

ytterligare pressreleaser bedöms som låg. Vi gjorde även avgränsningen då tidsaspekten 
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var begränsad och vi var tvungna att behandla vårt data i Microsoft Excel innan den 

färdiga analysen och empirin kunde presenteras. Med hjälp av Excel gjordes sedan ett 

slumpmässigt urval för de utländska pressreleaserna där vi gett varje förvärv ett slumptal 

mellan 0-1 genom att knappa in kortkommandot “=rand()”. Därefter sorterade vi listan 

från minsta till största och valde de 80 utländska förvärv.  

 

5.3 Hypoteser 
För att kunna svara på vår problemformulering kommer vi ställa upp hypoteser som sedan 

kommer testats. Enligt Djurfeldt et al., (2010, s. 183) testar vi hypoteser för att mäta om 

vårt observerade utfall är skiljt från ett utfall där endast slumpen skulle ha effekt på 

resultatet. För att svara om marknaden är effektiv kommer vi testa om 

avvikelseavkastning existerar eller ej.  

Den effektiva marknadshypotesen säger att avvikelseavkastning endast är möjlig för en 

väldigt kort period. Det innebär att under till exempel en dag kan avvikelseavkastning 

förekomma men när vi analyserar ett händelsefönster på flertalet dagar ska detta inte vara 

möjligt och de aggregerade medelvärdet ska alltså inte gå att skilja från 0. Å andra sidan 

säger behavioral finance att avvikelseavkastning är möjligt då individers irrationella 

beteende genererar avvikelser i aktiepriset. Detta leder till följande hypotes:   

H0: CAAR = 0, det vill säga 𝑅𝑖𝑡 =  �̂�𝑖𝑡 

HA: CAAR ≠ 0, det vill säga 𝑅𝑖𝑡 ≠ �̂�𝑖𝑡 

Om H0 är sann betyder det att avvikelseavkastning inte existerar på marknaden. Aktiens 

avkastning följer indexet avkastning, givet den systematiska risken (beta). Om HA istället 

accepteras innebär det att avvikelseavkastning existerar på marknaden då den faktiska 

avkastningen är skild från den förväntade, givet den systematiska risken.    

Hypoteserna kommer genomgående testas för alla följande kategorier av förvärv.  

 För att svara på studiens problemformulering och syfte kommer vi att analysera 

alla 133 förvärv, alltså både inhemska och utländska gjorda av svenska Large Cap 

företag.  

 

 I enlighet med delsyftet kommer vi att analysera skillnaden mellan utländska och 

inhemska förvärv gjorda av svenska Large Cap företag.   

 

 Förvärven kommer även delas in i två kategorier, större- och mindre förvärv för 

att analysera skillnader i storlek. Eftersom spridningen mellan målföretagens 

omsättning är väldigt hög anser vi att det är intressant att se om 

avvikelseavkastningen skiljer sig åt beroende på om förvärvet är av det större eller 

mindre slaget. Gränsen kommer ligga på 160 MSEK då detta är medianen för 

urvalet (se tabell 4 i stycke 5.6). Vi väljer detta istället för medelvärdet då 

spridningen mellan målföretagens omsättning är väldigt spridd.  

 

 Den sista indelningen är gjord beroende om de förvärvande företag kontinuerligt 

gör förvärv eller inte. Då vi även kan se ovan (5.2) är det speciellt tre företag som 

flitigt genomfört förvärv. Vi kommer därför analysera om dessa seriella förvärv 

har annan effekt hos investerare jämfört med de som inte förvärvar lika intensiv. 
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Detta innebär att vi har delat in förvärven i 7 kategorier och det är 3 olika CAAR perioder 

som kommer testas.   

 

5.4 Datainsamling 
För att kunna utföra våra tester och beräkningar har vi inhämtat sekundärdata i form av 

pressreleaser, aktiekurser och indexpris. De databaser vi använt oss av är Thomson 

Reuters Datastream och Nasdaq OMX. Data har sedan hanterats av oss i Microsoft Excel. 

Fördelen med att använda sekundärdata är enligt Bryman (2012, s.301-303) att det är 

billigt och effektivt att få tag på. Det ger mer tid till att analysera vårt datamaterial istället 

för att själv inhämta det. Sekundärdata är också oftast av god kvalité och det ger forskaren 

goda möjligheter till att utföra flertalet analyser. Vidare menar Bryman (2012, s. 304-

305) att nackdelen med att använda sekundärdata är att forskaren inte är bekant med det 

på samma sätt som om denne hade samlat in den själv. Det finns också en risk att den typ 

av nyckelvariabler som man söker inte finns tillgänglig och det kan ställa till med stora 

problem. Vi anser dock att det data i vår undersökning håller god kvalité och vi har använt 

oss av pålitliga källor.     

 

5.4.1 Pressreleaser 
Som vi beskrivit i stycke 3.2 är noterade företag skyldiga att tillkännage marknaden 

information som anses vara kurspåverkande. Denna information skickas även in till 

Nasdaq OMX som publicerar den via sin hemsida. Detta har gjort det möjligt får oss att 

söka manuellt efter pressmeddelanden angående förvärv i deras databas. Vi har använt 

sökordet “förvärvar” och gått igenom samtliga bolag som är listade på Large Cap 

Stockholm. Efter det har vi analyserat pressreleaserna och manuellt lagt in den 

nödvändiga information vi behöver i Microsoft Office Excel.  

 

En nackdel med denna insamlingsmetod är att vi manuellt sökt pressreleaser från Nasdaq 

OMX Nordics hemsida. Då vi använt sökordet “förvärvar” finns det en risk att vi missat 

något pressmeddelande gällande förvärv men samtidigt är det något vi varit medvetna om 

och vi har sökt igenom alla Large Cap bolag två gånger för att minimera denna risk. 

 

5.4.2 Aktiekurser och jämförelseindex 
För att hämta hem aktiekurserna för de berörda bolagen har vi använt oss av databasen 

Thomson Reuters Datastream. Det är en trovärdig källa som frekvent används av forskare 

och investerare världen över. Vi har laddat hem aktiekurser för alla Large Cap bolag 

mellan tidsperioden 2008-04-01 - 2014-12-31. Anledningen till att vi gått tillbaka ända 

till 2008 är att estimeringsfönstret som sträcker sig 120 dagar ligger under året 2008 för 

de förvärv som är gjort under första halvåret av 2009. Vi behöver data under 2008 i vissa 

fall för att kunna uppskatta Alpha och beta som vi sedan använder när vi räknar ut den 

förväntade avkastningen (se ekvation 1 och 2). I de fall där bolag har både A och B-aktier 

listade på Large Cap har vi valt att endast analysera effekten på B-aktien.  

 

Vid inhämtandet av aktiekurserna har vi använt aktiens stängningskurs. Detta för att 

avkastningen från index beräknas med hjälp av dessa aktiekurser. En annan anledning till 

vi valt att stängningskurs är att de flesta pressreleaser offentliggörs på marknaden på 

morgonen innan börsen har öppnat för handel. Detta innebär att investerarna har en 

handelsdag på sig att analysera informationen och bedöma om de vill köpa, sälja eller 

avstå helt. För att kunna analysera och hantera data på ett bra sätt har vi valt att använda 

oss av Microsoft Office Excel då detta är ett bra program vid hantering av stora 

datamängder.  
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Vi har valt att använda OMX Stockholm 30 (OMXS30) som jämförelseindex. I detta 

index ingår 30 svenska bolag och indexet korrelerar väldigt bra med Large Cap. 

Indexpriserna är hämtade från Nasdaq OMX databas och även de är stängningskurser. 

Även här vi hanterat data i Microsoft Office Excel.    

 

5.5 Statistisk metod  
Vi har utfört enkla linjära regressionsanalyser för att få fram Alpha och Beta som sedan 

använts för att räkna fram den förväntade avkastningen för respektive aktie under 

händelsefönstret. Data som använts vid regressionsanalyser är avkastningen från aktien 

under estimeringsfönstret samt avkastningen från index under samma tidsperiod. Vid alla 

analyser och test av statistisk innebörd har vi använt programmet SPSS. 

 

För att säkerställa att avvikelseavkastningen inte beror på slumpen har vi valt att utföra 

ett signifikanstest. Med ett signifikanstest testar vi vår observerade data med hjälp av 

hypoteser. Testet mäter sannolikheten mellan vårt observerade data och nollhypotesen. 

(Moore et al., 2011, s. 351) 

 

Precis som Danbolt & Maciver (2012) och Moeller & Schlingemann (2005) kommer vi 

testa våra hypoteser med hjälp av ett student´s t-test. Vi utför ett tvåsidigt test då 

avvikelseavkastningen både kan vara positiv och negativ, det vill säga både större och 

mindre än 0. Teststatistikan ser ut enligt följande: 

 

  

𝑡 =  
�̅�−µ

𝑠/√𝑛
    (Ekvation 7) 

 

Där: 

�̅� = medelvärdet för urvalet 

µ = värdet på vilket vi testar mot 

s = standardavvikelsen 

n = antalet observationer 

(Moore et al., 2011, s. 396) 

 

En förutsättning för detta test är att undersökningsvariabeln är normalfördelad, något som 

vi testat med hjälp av histogram (se appendix 2). Som ni kan utläsa från histogrammen är 

vår data någorlunda normalfördelat vilket vi anser vara tillräckligt tillfredställande för att 

utföra testet.   

 

Vid t-testet har signifikansnivåerna 0,05 och 0,01 använts. Signifikansnivåerna hjälper 

oss att bestämma om nollhypotesen ska förkastas eller ej. Om vårt observerade p-värde 

är lägre än signifikansnivån betyder detta att nollhypotesen kan förkastas, om p-värdet 

istället är större än signifikansnivån accepteras nollhypotesen. (Moore et al., 2011, s. 358) 

Signifikansnivån 0,05 innebär att vårt test visar ett trovärdigt resultat i 95 av 100 fall. Det 

betyder att det finns en risk på 5 % att vi förkastar H0 även om den är sann. Några av de 

tidigare studierna vi presenterade i kapitel 4 (Danbolt & Maciver, 2012; Francis et al., 

2008) använder även en signifikansnivå på 10 %. Vi anser att en sådan hög 

signifikansnivå innebär en onödig risk att vi förkastar nollhypotesen trots att den är sann. 

Därför väljer vi att testa våra hypoteser med signifikansnivåerna 0,05 och 0,01.    
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5.6 Överblick av data och urval 
Här nedan presenteras deskriptiv statistik för våra data. Vi kommer inleda med att 

beskriva några viktiga nyckeltal för hela populationen. Dessa nyckeltal kommer sedan 

att jämföras mot vårt urval. Sedan fortsätter vi att beskriva hur förvärven är fördelat 

över vår valda tidsperiod för att slutligen redovisa vilka världsdelar och länder de 

utländska målföretagen har sitt säte.   

Hela populationen 
(MSEK) 

N Medelvärde Median St.dev Min Max 

Inhemska 53 636,5 90,0 1964,6 6,3 11000,0 

Utländska 160 785,9 240,8 1665,9 6,4 15583,4 

Totalt 213 748,7 198,8 1741,4 6,3 15583,4 

Tabell 3. Deskriptiv data för hela populationen 
 

Som tabell 3 ovan visar har de inhemska förvärven lägre omsättning jämfört med de 

utländska när det gäller hela populationen. När vi analyserar medianen mellan de 

inhemska och utländska förvärven ser vi, även här, att medianen för de inhemska är lägre. 

Detta betyder att många av de inhemska förvärven som görs är av det mindre slaget men 

samtidigt finns det ett fåtal som är riktigt stora som bidrar till att medelvärdet höjs. Den 

stora spridningen mellan målföretagens omsättning syns även på standardavvikelsen som 

är väldigt hög. 

 

Gällande målföretagen är det en stor spridning omsättningsmässigt och vi kommer 

därmed undersöka om avvikelseavkastningen skiljer sig emellan stora och små 

målföretag.  Eftersom ett fåtal förvärv är relativt stora, höga omsättningar på målföretaget, 

kommer vi använda medianen när vi delar in i förvärven i storlek eftersom medelvärdet 

ger en något skev bild. Medianen för urvalet är 160 MSEK (se tabell 4 nedan). 

Målföretagen som har en omsättning över 160 MSEK klassas som stora förvärv och 

målföretagen med en omsättning under 160 MSEK klassas som mindre.  

 

 

Urvalet (MSEK) N Medelvärde Median St.dev Min Max 

Inhemska 53 636,5 90,0 1964,6 6,3 11000,0 

Utländska 80 663,4 275,0 1071,2 7,0 6514,0 

Totalt 133 652,7 160,0 1485,8 6,3 11000,0 

Tabell 4. Deskriptiv data för urvalet 

För de inhemska bolagen visar vårt urval samma statistik som för hela populationen då vi 

medvetet har tagit med alla inhemska förvärv. Det som kan påpekas för de utländska 

förvärven är att medelvärdet är ca 15 % lägre jämfört med hela populationen. Detta kan 

delvis förklaras av att det enskilt största förvärvet, drygt dubbla omsättningen av det nästa 

största, bland de utländska förvärven inte kom med i urvalet. Även standardavvikelsen är 

lägre i urvalet, något som även det kan förklaras av att ovanstående argument.  Generellt 

sett tycker vi att vårt urval av de utländska förvärven ger en verklig bild av hela 

populationen.  
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Nedan kommer vi att fortsätta att beskriva vilka år som våra undersökta förvärv är gjorda 

under. Detta följs av en analys där vi tittar på vilka världsdelar och länder som är vanligast 

när svenska företag väljer att förvärva utomlands. Figur 5 nedan visar antalet förvärv 

gjorda per år i procent mot hela populationen respektive vårt urval. Vi kan se var det en 

kraftig uppgång av antalet förvärv efter 2009 vilket mest största sannolikhet förklaras av 

finanskrisen 2007-2009. Företagen hade börjat återhämtat sig och kunde då frigöra mer 

kapital för att börja investera igen.   

 

Figur 5. Förvärv per årtal 

Under vår undersökta tidsperiod var 2010 det år det gjordes flest antal förvärv. Antalet 

förvärv som utfördes det året var 23 % för hela populationen. Efter 2010 sjönk antalet 

förvärv till 19,2 % år 2011 för att sedan fortsätta nedåt till 16,4% 2012 och 15,5 % år 

2013. År 2014 bröts den negativa trenden och antalet förvärv som utfördes ökade till 19,2 

%. Siffrorna beskrivet gäller för hela populationen. Vårt urval är relativt lika hela 

populationen vilket innebär att urvalet speglar verkligheten på ett tillfredställande sätt.  

Figur 6 nedan visa vilka världsdelar svenska företag vänder sig emot vid utländska 

förvärv. 

 

 

Figur 6. Målföretagens geografiska säte  
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hela populationen 6,6% 23,0% 19,2% 16,4% 15,5% 19,2%

Urvalet 6,8% 22,6% 18,8% 14,3% 15,8% 21,8%
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Som vi kan avläsa i figuren är det Europa som svenska börsbolag förvärvar mest ifrån, 

57,5 %. Detta är inte särskilt förvånande då dessa länder ligger i nära anslutning till 

Sverige och har liknande värderingar och kultur som vi i Sverige. När vi analyserar vilket 

land som är vanligast är det USA som toppar med 25, 6 %. USA står för störst andel av 

antalet utländska förvärv (25,6 %), Storbritannien är det land som ligger tvåa med 8,8 % 

följt av Norge och Danmark med 6,3 % respektive 5,6 %. Som figur 7 nedan visar är det 

nedan visar är det en relativt stor spridning gällande vilka länder i Europa som de svenska 

aktiebolagen förvärvar från. Slutligen, Nordamerika och Europa står för i storts sett nästan 

samtliga förvärv, de resterande världsdelarna står tillsammans för 13, 8 % av antalet 

målföretag. Alla siffror presenterat i detta stycke gäller för hela populationen. 

  

Gällande vårt urval går det att utläsa att dessa siffror stämmer relativt bra överens med 

hela populationen. Det som kan påpekas är att Frankrike står för en stor del i urvalet (7,5 

%) trots att de endast står för 3,8 % gällande hela populationen. Detta ser vi dock inte 

något problem med.  
 

 

Figur 7. Målföretagens land 
 

5.7 Kritik mot praktisk metod   
Den data vi använt är sekundärdata från Thomson Reuters Datastream. Det är en 

tillförlitlig källa då den är allmänt känd och i det flertalet stickprov som utfördes för att 

kontrollera att aktiepriserna stämde de överens med Nasdaq OMX Stockholm aktiepriser. 

Även inhämtningen av pressreleaserna skedde manuellt. Den mänskliga faktorn medför 

en risk att vi missat pressreleaser som skulle varit med i undersökningen. För att minimera 

detta problem utfördes inhämtningen av bägge författarna samt utfördes två gånger för 

att minimera risken.  
 
När vi beräknade den förväntade avkastningen användes OMXS30 som jämförelseindex. 

Vi anser att det är indexet som representerar vår valda population bäst. Detta index 

korrelerar väldigt högt med Large Cap bolagen och vi anser att det är ett acceptabelt 

jämförelseindex.     
 
Vid signifikanstest finns alltid en risk att vi förkastar eller accepterar den felaktiga 

hypotesen (Moore et al., 2011, s. 382). Djurfeldt et al., (2010, s. 192) delar in risken att 

förkasta fel hypotes i två typer, typ I och typ II fel. Ett typ I fel uppstår när nollhypotesen 

förkastas trots att den är sann. Denna typ av fel kan motverkas med hjälp av stora urval. 
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De minskar den slumpmässiga variationen mellan observationerna vilket ger ett mer 

preciserat p-värde. Eftersom vi delat in vårt urval i olika kategorier anser vi inte att vi kan 

säga att vårt urval är stort för alla hypotesprövningar. Detta har lett till att vi har lagt stor 

noggrannhet vid att analys av både t-värde och p-värde för att minska denna risk av fel. 

Typ II fel menar Djurfeldt (2010, s. 192) är när vi istället accepterar nollhypotesen då den 

är falsk och istället acceptera alternativhypotesen. Även här har vi analyserat p- och t- 

värdena noggrant för att minimera denna risk.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



42 
 

 6. Empiri 
I detta kapitel kommer vi presentera resultatet i vår undersökning. Resultatet visar att 

avvikelseavkastning förekommer, speciellt under de kortare händelsefönstren där vissa 

kan bekräftas med statistisk signifikans. Vi kommer presentera resultatet i form av 

diagram och tabeller. Avslutningsvis ger vi er en sammanfattande tabell över alla 

resultat. Resultatet nedan kommer presenteras på ett objektivt sätt för att sedan 

analyseras i nästa kapitel.    

För att Ni som läsare ska få en bättre överblick över hur den kumulativa genomsnittliga 

avvikelseavkastningen förändrats över tiden kommer vi börja med att presentera ett 

diagram. Diagrammet visar utveckling under hela händelsefönstret, det vill säga 11 dagar 

(-5,+5). Vi kommer därefter att presentera resultatet från vårt hypotestest i tabeller för de 

tre olika händelsefönstren -5,+5 (CAAR 11), -1,+1 (CAAR 3) och 0,+1 (CAAR 2).  

De hypoteser som genomgående testats är:  

H0: CAAR = 0, det vill säga 𝑅𝑖𝑡 =  �̂�𝑖𝑡 

HA: CAAR ≠ 0, det vill säga 𝑅𝑖𝑡 ≠ �̂�𝑖𝑡 

Om H0 accepteras betyder det att den faktiska avkastningen är lika med den förväntade 

avkastningen och ingen avvikelseavkastning existerar. Om den faktiska avkastningen 

däremot skiljer sig från den förväntade avkastningen betyder detta att 

avvikelseavkastning uppstår. Först kommer vi presentera resultatet från samtliga 

undersökta förvärv i stycke 6.1. I stycke 6.2 har vi delat upp förvärven i utländska och 

inhemska förvärv. Detta baseras på målföretagens hemland. Vi kommer sedan i 6.3 att 

visa resultatet när vi delat in förvärven i stora och små förvärv. Med stora förvärv menar 

vi att målföretagets omsättning är lika med eller större än 160 MSEK då detta är medianen 

för vårt urval. De mindre avser förvärv av målföretag där omsättningen understiger 160 

MSEK. Den sista kategorin (6.4) avser förvärv som är uppdelade i seriella och icke 

seriella förvärv. Inom de seriella förvärven ingår förvärv från företagen Assa Abloy, 

Indutrade och Latour. Dessa företag har gjort flest förvärv under undersökningsperioden 

och vi väljer alltså att separera dem från övriga för att se eventuella skillnader.    

Resultatet indikerar att avvikelseavkastning existerar på den svenska aktiemarknaden, 

speciellt under dagen då pressreleasen kommer ut samt dagen efter. Vissa kategorier ger 

tydligare resultat än andra.  

Signifikansnivåerna som har valts är 0,05 och 0,01. P-värden under dessa 

signifikansnivåer innebär att vi kan förkasta nollhypotesen och accepterar vår 

alternativhypotes som säger att det finns en skillnad mellan faktisk och förväntad 

avkastning. Värden under 0,05 betecknas med * medan värden under 0,01 betecknas med 

**. Med en signifikansnivå på 0,05 innebär att vi med 95 % säkerhet kan säga att 

medelvärdet i våra tester skiljer sig från 0. Vid signifikansnivån 0,01 innebär det att vi 

med 99 % sannolikhet kan säga att medelvärdet skiljer sig från 0.  

 

6.1 Alla förvärv  

I figur 8 presenteras den kumulativa genomsnittliga avvikelseavkastningen (CAAR) för 

samtliga undersökta pressreleaser om förvärv. Fram till och med dag -1 ligger den 

genomsnittliga avvikelseavkastningen på en relativt jämn nivå. Dag 0, dagen då 

pressreleasen släpps, sker en reaktion i positiv riktning (0,4 %). Även dagen efter sker 

en liknande reaktion som under dag 0 och detta driver upp CAAR ännu högre. Efter dag 
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1 sker inga större förändringar för CAAR som ligger kvar runt 0,5 %. Grafen visar att 

under hela händelsefönstret genereras en avvikelseavkastning på drygt 0,54 %.  
 

 

Figur 8. CAAR - Alla undersökta förvärv 

I tabell 5 nedan kan resultatet från signifikanstestet utläsas. Tabellen visar tre olika 

händelsefönster. Vi kan utläsa att CAAR 3 genererar den högsta avvikelseavkastningen 

med 0,87 %. Denna avvikelseavkastning är även signifikant på 1 % nivån, vilket betyder 

att vi kan förkasta nollhypotesen och acceptera alternativhypotesen som säger att CAAR 

under dagarna -1,+1 är skiljt från 0. Detta gäller även CAAR 2 som även den visar en 

positiv avvikelseavkastning på 0,79 %. Vad gäller 11 dagars fönstret visar det på en 

avvikelseavkastning på 0,54%. Detta är dock inte signifikant och vi kan inte förkasta 

nollhypotesen. I två av de tre testade tidsperioderna förkastar vi vår nollhypotes och 

accepterar alternativhypotesen.   

 

   Alla förvärv    

CAAR dagar N Mean Std. Deviation df t Sig. (2-tailed) 

11 (-5,+5) 133 ,00537479 ,046275562 132 1,339 ,183 

3 (-1+1) 133 ,00874425 ,037828690 132 2,666 ,009** 

2 (0,+1) 133 ,00786644 ,033639602 132 2,697 ,008** 

Tabell 5. Resultat från signifikanstest – alla undersökta förvärv 
 

6.2 Inhemska vs Utländska förvärv 
Figur 9 nedan visar CAAR både för inhemska (orange linje) och utländska (blå linje) 

förvärv. Här ser vi också en tydlig positiv reaktion under dag 0 och dag 1 för både 

inhemska och utländska förvärv. Efter dag 1 fortsätter CAAR nedåt för de utländska 

förvärven och landar till slut på en CAAR på 0,13 % för hela händelsefönstret. De 

inhemska förvärvens avvikelseavkastning fortsätter däremot uppåt även dag 2 och efter 

en liten dipp dag tre hamnar den till slut på 1,15 %. Totalt sett är CAAR drygt 1 % högre 

för de inhemska förvärven under hela händelsefönstret. Under dag -1 sker ingen större 

reaktion varken för inhemska eller utländska förvärv.    
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Figur 9. CAAR – Utländska vs inhemska förvärv 

Resultatet från signifikanstestet för de utländska förvärven presenteras nedan i tabell 6. 

Från tabellen kan vi avläsa att ingen av de tre olika CAAR perioderna är signifikanta. 

Alla p-värden överstiger signifikansnivån 0,05, även om CAAR 2 ligger precis ovanför 

gränsen. Detta betyder att vi accepterar nollhypotesen och förkastar alternativhypotesen. 

Detta betyder att vi kan inte kan säga att CAAR är skiljt från noll utan resultatet kan bero 

på slumpmässiga variationer. Precis som i stycke 6.1 ser vi att även här är CAAR för de 

två kortare perioderna är högre jämfört med hela händelsefönstret. Dock förkastas ändå 

nollhypotesen då p-värdena 0,073>0,05 respektive 0,056 >0,05.  

 

   Utländska förvärv  Column6 Column7 

CAAR 

dagar 

N Mean Std. Deviation df t Sig. (2-tailed) 

11 (-5,+5) 80 ,00133440 ,049261184 79 ,242 ,809 

3 (-1+1) 80 ,00766395 ,037759877 79 1,815 ,073 

2 (0,+1) 80 ,00765555 ,035345379 79 1,937 ,056 

Tabell 6. Resultat från signifikanstest - Utländska förvärv 

Som vi kan se i tabell 7 nedan generar de inhemska förvärven en högre CAAR jämfört 

med de utländska. Av de tre olika tidsperioderna är det en som är statistisk signifikant, 

CAAR 11, med ett p-värde på 0,047. Det innebär att vi, med statistik signifikans, kan 

säga att inhemska förvärv genererar en avvikelseavkastning på 1,15 % under vårt 11 

dagars händelsefönster. Vad gäller de kortare händelsefönstren kan vi inte förkasta 

nollhypotesen då p-värdena överstiger 0,05, även här ligger p-värdena precis ovanför 

signifikansnivån.  
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   Inhemska förvärv    

CAAR 

dagar 

N Mean Std. Deviation df t Sig. (2-tailed) 

11 (-5,+5) 53 ,01147360 ,041063994 52 2,034 ,047* 

3 (-1+1) 53 ,01037492 ,038235246 52 1,975 ,054 

2 (0,+1) 53 ,00818473 ,031216027 52 1,909 ,062 

Tabell 7. Resultat från signifikanstest - Inhemska förvärv 

6.3 Stora vs små förvärv 
Här kommer vi presentera resultatet och skillnader mellan stora och små förvärv. Stora 

förvärv (blå linje) är sådan där målföretagets omsättning är lika med eller överstiger 160 

MSEK och små förvärv (orange linje) är när målföretagens omsättning understiger 160 

MSEK.  

Totalt under hela händelsefönstret kan vi se att de stora förvärven genererar en högre 

avvikelseavkastning än de små. De stora förvärven ger en positiv överavkastning på 1,27 

% medan de små genererar en negativ på 0,22 %. Under dag 0 och dag 1 sker en reaktion 

på 1,16 % i genomsnittlig avvikelseavkastning för de stora förvärven medan den 

motsvarande reaktionen är 0,40 % för de små förvärven.  

 

 

Figur 10. CAAR - Stora vs små förvärv 

Resultaten från t-testen presenteras nedan i tabell 8 för stora förvärv och i tabell 9 för små 

förvärv.  

Alla tre CAAR för de stora förvärven har låga p-värden, 0,035, 0,009 respektive 0,11. 

Detta innebär att för samtliga av dessa förkastar vi nollhypotesen och accepterar vår 

alternativhypotes. CAAR under de tre dagar långa händelsefönstret har ett p-värde på 

0,009 vilket betyder att det är signifikant även på 1 % nivån.  
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   Stora förvärv    

CAAR 

dagar 

N Mean Std. Deviation df t Sig. (2-tailed) 

11 (-5,+5) 68 ,01265919 

 

,048439075 

 

67 2,155 

 
,035* 

 

3 (-1+1) 68 ,01245816 

 

,038447431 

 

67 2,672 

 
,009** 

 

2 (0,+1) 68 ,01160698 

 

,036614158 

 

67 2,614 

 
,011* 

 

Tabell 8. Resultat från signifikanstest - Stora förvärv 

Gällande de små förvärven ser vi, till motsats från de stora, att alla av de testade CAAR 

fönstren icke är signifikanta. Det vill säga att vi accepterar vår nollhypotes. P-värdena är 

idel höga vilket betyder att sannolikheten att alternativhypotesen är sann är väldigt liten. 

Det kan ses som föga förvånande då vi ser att inget av CAAR genererar en högre avvikelse 

än 0,49 %.  

  

   Små förvärv    

CAAR 

dagar 

N Mean Std. Deviation df t Sig. (2-tailed) 

11 (-5,+5) 65 -,00224571 

 

,042953632 

 

64 -,422 

 

,675 

 

3 (-1+1) 65 ,00485895 

 

,037067262 

 

64 1,057 

 

,295 

 

2 (0,+1) 65 ,00395323 

 

,030001937 

 

64 1,062 

 

,292 

 

Tabell 9. Resultat från signifikanstest - Små förvärv 
 

6.4 Seriella vs Ej seriella förvärv 
CAAR för seriella (blå linje) respektive Ej seriella (orange linje) under hela 

händelsefönstret presenteras i figur 11 nedan. Vi kan se att på dag 5 ligger de bägge 

kategorierna på drygt 0,50 %. Den största skillnaden från figuren nedan är under dag -1 

där de seriella har en genomsnittlig avvikelseavkastning på knappt 0,50 % medan 

motsvarande siffra för icke seriella är -0,11 %. Under dag 0 när pressreleasen om 

förvärvet offentliggörs i media samt dagen efter, dag 1, sker en reaktion på +1,10 % för 

de icke seriella förvärven medan motsvarande siffra är 0,09 % för de seriella. Efter dag 1 

håller CAAR för de icke seriella en jämn nivå med en svag negativ trend och CAAR 11 

hamnar till slut på 0,52 %.  
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Figur 11. CAAR - Seriella vs icke seriella förvärv 

Tabell 10 visar resultatet från signifikanstestet av de seriella förvärven. Som vi beskrev 

ovan sker knappt någon reaktion alls under dag 0 och dag 1 (CAAR 2). Däremot ligger 

CAAR 11 och CAAR 3 på samma nivå, +0,58 %. Dock är inget av testerna signifikant 

då p-värdena överstiger 0,05. Vi kan dock inte säkert säga att CAAR skiljer sig från 0.   

 

   Seriella förvärv    

CAAR 

dagar 

N Mean Std. Deviation df t Sig. (2-tailed) 

11 (-5,+5) 41 ,00584299 

 

,040619783 40 ,921 

 

,363 

 

3 (-1+1) 41 ,00581248 ,028446087 40 1,308 

 

,198 

 

2 (0,+1) 41 ,00088029 ,022646073 

 

40 ,249 

 

,805 

 

Tabell 10. Resultat från signifikanstest - Seriella förvärv 

De icke seriella förvärvens resultat återfinns i tabell 11 nedan. CAAR 3 och CAAR 2 

genererar bägge en överavkastning på över +1 %. Bägge dessa är även signifikanta, 

CAAR 3 på 5 % nivån och CAAR 2 även på 1 % nivån. Vi kan alltså vara 95 % respektive 

99 % säkra på att dessa resultat skiljer sig från 0. Dock är CAAR 11 inte signifikant då 

det visar ett p-värde som är högre än 0,05 och vi accepterar därför nollhypotesen för 

CAAR 11 men förkastar den för CAAR 3 och CAAR 2.  

 

   Icke seriella förvärv    

CAAR 

dagar 

N Mean Std. Deviation df t Sig. (2-tailed) 

11 (-5,+5) 92 ,00516620 

 

,048793942 

 

91 1,016 

 

,313 

 

3 (-1+1) 92 ,01005082 ,041406198 

 

91 2,328 

 
,022* 

 

2 (0,+1) 92 ,01097981 

 

,037205634 

 

91 2,831 

 
,006** 

 

Tabell 11. Resultat från signifikanstest - Icke seriella förvärv 
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6.5 Sammanfattning av empirin 
I tabell 12 nedan återfinns resultaten från våra signifikanstester. 8 av 24 CAAR är 

signifikanta, varav 4 CAAR är på 1 % nivån. Den högsta CAAR står de stora förvärven 

för på 1, 27 % under hela händelsefönstret. Endast en av de testade kategorierna genererar 

en negativ avkastning. Det är de små förvärven som genererar en negativ CAAR på 0,22 

% under hela händelsefönstret.   

CAAR (-5,+5) (-1,+1) (0,+1) 

Totalt 0,54% 0,87%** 0,79%** 

Utländska 0,13% 0,77% 0,77% 

Inhemska 1,15%* 1,04% 0,82% 

Seriella 0,58% 0,58% 0,09% 

Ej seriella 0,52% 1,01%* 1,10%** 

Stora 1,27%* 1,25%** 1,16%* 

Små -0,22% 0,49% 0,40% 

Tabell 12. Sammanfattning från signifikanstest (*=0,05 **=0,01) 
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  7.  Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera empirin från vår undersökning. Vi kommer sedan 

koppla samman empirin med våra valda teorier och tidigare studier som presenterades i 

kapitel 4. Vi kommer börja med att ge en kort återblick vad vi menar med effektivitet för 

att sedan analysera empirin från alla förvärv. Därefter görs en analys av de inhemska 

och utländska förvärven följt av de större mot de små. Till sist analyserar vi empirin från 

de seriella och icke seriella förvärven. 

Som vi förklarade i problembakgrunden (1.1) kan det ske olika reaktioner när ny 

information kommer ut på marknaden.  
 

                 Pris 

     
Överreaktion och 

korrektion   

         

      
 

  

                  P1              

                  P0        
  

  

                          
Effektiv 

marknadsreaktion 

 

  

      Fördröjd reaktion   

         

              

 -8        -6 -4 -2 0 2    4 6        8                       Dag 

                  Figur 12. Marknadseffektivitet – egenarbetad  

                     (Källa: Haugen, 2001, s. 581) 

 

På en effektiv marknad (svarta linjen) justeras aktiepriset snabbt till sitt nya pris under 

dag 0 när den nya informationen offentliggörs på marknaden. Om marknaden reagerar 

för kraftigt på den nya informationen sker en överreaktion (röd linje) och det tar sedan 

någon dag för marknaden att justera priset till en nivå där den nya informationen 

reflekteras i priset. Vid en sådan reaktion har investerare möjlighet att erhålla 

överavkastning och marknaden kan inte anses vara effektiv. Den gröna streckade linjen 

visar en underreaktion av informationen som kommer ut. Detta är också ett tecken på en 

ineffektiv marknad och investerare erhåller en underavkastning i detta scenario. Efter en 

första anblick på resultatet i empirin är det svårt att direkt dra slutsatsen att marknaden är 

effektiv eller ineffektiv. Vi kommer nu nedan ge vår syn på resultatet och återkoppla det 

mot den teoretiska utgångspunkten och de tidigare studierna i kapitel 4. 

 
7.1 Alla förvärv 
Den aggregerade kumulativa genomsnittliga avvikelseavkastningen är 0,54 % under 

händelsefönstret på 11 dagar, dock ej signifikant. Vid händelsefönstren -1,+1 och 0,+1 är 

resultatet signifikant på 1 % nivån, 0.87 % respektive 0, 79 %. Resultatet är i linje med 

Martynova & Renneboogs (2011) som redovisade en avvikelseavkastning på 0,83 % 

under händelsefönstret -1,+1. Även studierna av Ning et al., (2014) och Rani et al., (2012) 

fann ett liknande resultat som vi. Under ett 11 dagar långt händelsefönster fann Ning et 

al., (2014) en avvikelseavkastning på 0,84 % medan Rani et al., (2012) fann en 

avvikelseavkastning på 1,12 % under ett kortare tre dagar långt händelsefönster. Det som 

skiljer dessa studier mot vår är att de analyserade aktiemarknaden i Hong Kong och 
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Bombay, vilket skiljer sig mot den svenska aktiemarknaden. Det som dock går att utläsa 

från dessa studier är att de redovisar positiva avvikelseavkastningar.  

 

Tidigare studier som motsäger sig vårt resultat är Andrade (2001) som redovisade en 

negativ avvikelseavkastning, -0,7 % under händelsefönstret -1,+1. Dock analyserades 

förvärvande amerikanska börsbolag i den studien. Skillnaden kan förklaras av, som 

Barbopoulos et al., 2011 påvisar, att USA har en annan lagstiftning än Sverige som 

påverkar investerares värdering. Även Cakici (1996) diskuterar i sin undersökning att 

skillnader mellan USA och Europa kan vara påverkade av att de använder olika 

redovisningsstandarder. USA använder US GAAP medan Europa har IFRS. IFRS anses 

mer fördelaktig vad gäller goodwillhantering vilket leder till att företagens resultat kan 

regleras i större utsträckning.   

 

Resultatet, CAAR 3 och CAAR 2 som bägge är signifikant skilt från 0, visar tendenser 

till att den svenska aktiemarknaden inte är semi-effektiv. Fama (1970, s. 404) menar att 

när ny information offentliggöra ska den reflekteras i aktiepriset. Empirin från vår studie 

visar att en signifikant överavkastning existerar under ett händelsefönster på tre och två 

dagar vilket betyder att aktiemarknaden reagerar för starkt på ett pressmeddelande om 

förvärv för att marknadseffektivitet ska bekräftas. Vid en koppling till figuren ovan 

justeras inte aktiepriset enligt den svarta linjen, utan en överreaktion sker. Vid en effektiv 

marknad skall det dag 0 ske en reaktion på informationen för att sedan dagen efter 

stabiliseras (Haugen, 2001, s. 581). Utifrån resultatet sker en liknande reaktion dag 1 som 

dag 0 vilket visar tendenser till en överreaktion på den offentliga informationen. Vi finner 

det anmärkningsvärt att nyheter om förvärv genererar en positiv avvikelseavkastning då 

tidigare forskning (Cartwright & Cooper, 1993; Schuler & Jackson, 2001; Bruner, 2002) 

visar att en hel del förvärv blir misslyckade. De når inte de uppsatta målen som förvärvet 

avsåg men aktiemarknaden reagerar ändå positivt på pressreleaser om just förvärv.  

 

En teori som kan förklara detta resultat är behavior finance och närmare bestämt 

flockbeteende. Eftersom resultatet visar en tydlig överavkastning dag 1 kan det förklaras 

av att investerare avvaktar och ser hur andra investerare bedömer förvärvet för att sedan 

ta ett beslut att investera i aktien. Detta beteende styrks av Prechter (2001, s.121) som 

menar att investerare avvaktar för att se hur andra investerare agerar innan de själva tar 

ett beslut. Det som händer då är, precis som Banerjee menar (1992, s. 798), att investerare 

tror att andra ledande investerare agerar rationellt på informationen som EMH menar och 

agerar då utifrån deras analys.  

 

Då vår undersökning har avsett förvärv efter finanskrisen 2007-2009 anser vi att det är 

intressant att analysera om avvikelseavkastningen har förändrats efter denna tidsperiod 

jämfört med perioden före finanskrisen. Craninckx & Huyghebaert (2014) analyserade 

europeiska förvärv under perioden 1997-2007 och fann en icke signifikant 

avvikelseavkastning på 0,11 % under ett tre dagar långt händelsefönster. Samma 

händelsefönster under vår valda tidsperiod genererade ett signifikant resultat på 0,87 %. 

Anledningen till denna skillnad kan vara många. En skillnad kan komma från att 

finanskrisen medförde att räntorna runt om i världen sänktes till låga nivåer. Det innebär 

att den privata småspararen knappt får någon avkastning av sitt sparande från bankerna 

och därför väljer att söka sig mot aktiemarknaden. Detta är något vi märker av i Sverige 

idag då reporäntan är nere på minusnivå och aktiemarknaden är väldigt högt värderad. 

Dock tar vi i beaktande att åren runt millenniumskiftet avser en finanskris i form av it-
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bubblan vilket kan ha påverkat resultatet i Craninckx & Huyghebaert (2014) studie. Detta 

är en hypotetisk förklaring och vi låter ämnet vara öppet för framtida forskning.  

 

Resultatet visar ingen större spekulation dagen innan pressmeddelandet offentliggörs. 

Dag -1 är det en svag positiv avvikelseavkastning (0,08 %). Detta visar tendenser till att 

det inte sker något större läckage av fundamental information dagen innan förvärvet.  

 

7.2 Inhemska vs utländska förvärv 
Vårt resultat för hela händelsefönstret (CAAR 11) sätter sig emot de resultat som Danbolt 

& Maciver (2012) fann. I vår undersökning genererade de inhemska förvärven en 

aggregerad kumulativ genomsnittlig avvikelseavkastning som är drygt 1 % högre än vid 

de utländska förvärven. CAAR 11 för de inhemska förvärven uppgick till 1,15 % medan 

motsvarande siffra för de utländska förvärven uppgår till 0,13 % under hela 

händelsefönstret.  Det som är anmärkningsvärt här är att vi fann en positiv 

avvikelseavkastning på 1,15 % medan Danbolt & Maciver (2012) fick ett negativt resultat 

på 1,34 % för samma kategori. Förklaringen kan ligga i att majoriteten av Danbolt & 

Macivers (2012, s. 1039-1040) undersökta förvärv avsåg tidsperioden 1997-2002 då IT-

bubblan växte fram och sprack i början på 2000-talet. Under denna period var det många 

investerare som förlorade pengar och blev av med jobben, vilket ledde till sämre 

ekonomiska förhållanden.  

 

Ser vi till det kortare händelsefönstret (CAAR 3) har resultatet stöd från tidigare studier 

gjorda av Moeller & Schlingemann (2005) och Francis et al (2008). Resultatet visar att 

den aggregerade kumulativa genomsnittliga avvikelseavkastningen är högre för de 

inhemska förvärven jämfört med de utländska. En tänkbar anledning kan vara att 

investerare har bättre inblick på företag från sitt hemland. När företag förvärvar från sitt 

eget land ger det investeraren en trygghet då denne har bättre kontroll på marknaden samt 

det politiska och ekonomiska läget i landet. Om företaget i fråga istället hade investerat 

från utlandet krävs en mer omfattande analys innan osäkerhetskänslan försvinner. Precis 

som Isil et al (2012) menar kan riskerna vara större vid utländska förvärv då kulturkrockar 

och geografiska aspekter försvårar integrationsprocessen. Det är vanligt att 

integrationskostnaderna blir för höga eller att integrationen tar för lång tid. Detta bidrar 

negativt till lönsamheten i företaget. Samtidigt kan de utländska förvärven bidra till en 

hög avkastning där företagen har gynnsamma tillväxtmöjligheter om 

integrationsprocessen blir lyckad.  

 

Resultatet visar också att det inte sker någon större spekulation dagen innan pressreleasen 

kommer ut. Jämför vi CAAR 3 och CAAR 2 ser vi inga större skillnader. Den 

genomsnittliga avvikelseavkastningen under dag -1 är 0,20 % för de inhemska förvärven 

och 0,00 % för de utländska.   

 

Eftersom de inhemska förvärven genererar en CAAR 11 på 1,15 % med statistisk 

signifikans är det svårt att säga att marknaden agerar effektivt när nyheter om inhemska 

förvärv offentliggörs. Den enskilt högsta genomsnittliga avvikelseavkastningen sker dag 

1 med 0,43 %. Detta resultat motsäger Fama (1970, s. 415) som menar att aktiepriset 

snabbt ska reflekteras i den offentliga information som finns på marknaden. Det sker en 

överreaktion vilket gör det möjligt för investerare att erhålla överavkastning i samband 

med att denna information offentliggörs. Ser vi till de utländska förvärven sker en 

reaktion som kan liknas med den röda linjen i figur 12 ovan. Under dag 0 och dag 1 

uppstår en överavkastning på totalt 0,77 %. Efter det minskar CAAR lite varje dag och 



52 
 

närmar sig en punkt där den faktiska avkastningen och förväntade är lika stora. I slutet av 

dag 5 ligger CAAR på 0,13 % i överavkastning.  

 

7.3 Stora vs små förvärv 
Från empirin framgår en stor skillnad i CAAR när det kommer till stora och små förvärv. 

Under ett händelsefönster på 11 dagar genererar de större förvärven en CAAR på 1,27 % 

medan motsvarande siffra för de mindre är negativ med 0,22 %. I genomsnitt ger alltså 

de större förvärven en högre avvikelseavkastning. De större förvärven gav alla 

signifikanta resultat. CAAR under händelsefönstret på tre dagar är även signifikant på 1 

% nivån. Detta innebär att vi kan säkerställa att CAAR är skilt från noll och konstaterar 

att investerare kan erhålla en överavkastning i samband med pressreleaser om större 

förvärv. Detta anser vi vara ett bevis att marknadseffektivitet inte råder och att 

investerares analyser av den nya informationen inte är rationell. En förklaring till denna 

relativt höga överavkastning kan vara övertro. Dels på sin egen förmåga men även att 

investerare skapar en övertro på själva förvärvet.  

 

Precis som Odean (1998) menar handlar investerare med övertro oftare än andra vilket 

kan betyda att så fort information om ett större förvärv kommer ut handlar investeraren 

automatisk då denne anser att ett stort förvärv kommer generera en hög avkastning. De 

tror att stora förvärv automatisk ger en högre avkastning, vilket inte alltid är sant. Då 

investeraren med övertro anser att sin egen analys är bäst och struntar i vad övriga säger 

väljer de att investera ändå och detta driver upp priset på aktien.  

 

Resultatet från de små förvärven resulterade i en negativ CAAR över hela 

händelsefönstret. Detta var den enda kategorin som erhöll ett negativt resultat, det var 

dock inte signifikant och vi kan då inte dra slutsatsen att små förvärv genererar en negativ 

avvikelseavkastning. Det enda vi kan fastställa är att det inte går att skilja från 0. Det 

svaga negativa resultatet kan bero på slumpmässiga variationer bland våra observationer 

i urvalet.     

 

Det som vi finner något förvånande är att de små förvärven visade en negativ 

avvikelseavkastning medan de inhemska förvärven genererade en positiv 

avvikelseavkastning på 1,15 %. Vid vår analys av data i stycke 5.6 framgick det att många 

av de inhemska förvärven är av de mindre slaget med undantag för några få större förvärv 

som drog upp snittomsättningen för dessa bolag. Detta bör då innebära att det är ett fåtal 

större inhemska förvärv som genererar en hög positiv avvikelseavkastning medan de 

mindre inhemska genererar en avvikelseavkastning runt 0 och något under.  

 

7.4 Seriella vs icke seriella förvärv 
Sett till empirin gällande seriella och icke seriella förvärv är det kanske inte särskilt 

förvånande att seriella genererar lägre CAAR jämfört med icke seriella. Detta på grund 

av att investerarna har kännedom om hur aktien reagerar på en pressrelease om förvärv. 

Under de tre olika händelsefönstren är det CAAR 11 som gav den högsta 

avvikelseavkastningen (0,58 %) för de seriella förvärven. CAAR 2 och CAAR 3 var även 

de positiva men lägre än CAAR 11. Dock var ingen av dessa resultat signifikant vilket 

gör det svårt att dra några generella slutsatser. Resultatet ger ändå en viss tendens till att 

marknaden är effektiv gällande hur information reflekteras i aktiepriset efter ett 

pressrelease om ett förvärv av ett förvärvsintensivt börsbolag. 

 



53 
 

När det gäller de icke seriella visar resultat något annat. Där är både CAAR 3 och CAAR 

2 signifikanta med en avvikelseavkastning på 1,0 % och 1,1 %. CAAR 11 visar 0,5 % 

dock är det resultat ej signifikant. Detta visar att investerare är mer positivt inställda till 

icke seriella förvärv jämfört med seriella förvärv. I motsats till de seriella förvärven visar 

de icke seriella förvärven en tendens av en ineffektiv marknad. 

 

Vid analys av spekulationen är det högre spekulation kring de seriella förvärven jämfört 

med de icke seriella förvärven. Vid de seriella förvärven är det en positiv 

avvikelseavkastning dag -1 (0,49 %) medan vid de icke seriella förvärven är det en 

negativ avvikelseavkastning dag -1 (-0,11 %). Detta kan förklaras av att vid seriella 

förvärv är det mer spekulation om nya förvärv eftersom de är mer förvärvsintensiva än 

andra bolag. När förvärvet sedan offentliggörs sker ingen större reaktion eftersom 

nyheten om förvärvet redan är inräknat i priset.  

 

Vid de icke seriella förvärven är det ingen spekulation alls. Detta kan betyda att 

investerarna inte förväntar sig att ett förvärv kommer ske eftersom företaget inte gör 

kontinuerliga förvärv. När pressreleasen sedan offentliggörs blir det en övertro på 

förvärvet. Med detta menar vi att investeraren bedömer förvärvet för positivt. 

Investeraren tror exempelvis att de synergieffekter som förvärvet ger leder till ökad 

lönsamhet inom en kortare period men i själva verkat tar det längre tid än förväntat. Det 

är som Daniel et al., (1998, s. 1844) menar, att investeraren ser enbart det positiva med 

förvärvet men missar att bedöma riskerna som exempelvis integrationsprocessen. För att 

undersöka om detta verkligen är fallet behövs vidare forskning på detta område. 
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  8. Slutsats 
I detta kapitel presenteras en slutsats från vårt resultat och svar ges på 

problemformuleringen. Vi kommer även diskutera det praktiska - och teoretiska bidraget 

vi ämnar lämna samt samhällseniga och etiska aspekter. Avslutningsvis kommer vi ge 

förslag på framtida forskning inom problemområdet.  

 

Utifrån vår problemformulering som lyder ”Hur effektivt reagerar den svenska 

aktiemarknaden på Large Cap bolags pressreleaser vid företagsförvärv?” anser vi att vår 

studie besvarar frågan. 

 

Även syftet som var i enlighet med problemformuleringen och även delsyftet som var att 

undersöka skillnaden mellan utländska förvärv samt inhemska förvärv anses vara 

besvarat.   

 

Från empirin och analysen konstateras att den svenska aktiemarknaden inte agerar 

effektivt, i semi-stark form, vid pressreleaser avseende företagsförvärv under 

händelsefönstren på tre respektive två dagar. Empirin motsäger den effektiva 

marknadshypotesen som menar att en investerare inte ska kunna erhålla en 

överavkastning med hjälp av redan känd offentlig information. Resultatet för alla 

undersökta företagsförvärv under dessa kortare händelsefönster visar att signifikanta 

avvikelseavkastningar existerar. Detta innebär att det faktiska aktiepriset är högre än det 

förväntade och slutsatsen är därmed att all tillgänglig information inte återspeglas korrekt 

i aktiepriset.    

 

Det längre händelsefönstret på elva dagar visar ett icke signifikant resultat vilket innebär 

att den faktiska avkastningen inte går att skilja från den förväntade avkastningen. I 

motsats till de kortare händelsefönstren visar detta att under elva dagar hinner den 

offentliga informationen reflekteras i aktiepriset.  

 

Aktiemarknaden visar även tendenser till ett irrationellt beteende då det sker 

avvikelseavkastningar under flera dagar förutom dag 0. I flertalet fall sker även en 

överreaktion dag 1 vilket leder till att den totala aggregerade genomsnittliga 

avvikelseavkastningen ökar. Att det sker en så pass tydlig reaktion även dag 1 kan 

förklaras av flockbeteende. När marknaden observerar en positiv reaktion dag 0 vill 

investerarna ta del av avkastningen.  

 

Resultatet visar att inhemska förvärv genererar en högre avvikelseavkastning än 

utländska förvärv. Skillnaden mellan dessa ligger på drygt 1 % under hela 

händelsefönstret på 11 dagar. Dock är resultatet för de utländska förvärven ej signifikant. 

Resultatet kan förklaras av att investerare känner sig mer bekväma med inhemska förvärv. 

Vid de inhemska förvärven är det lättare för investerarna att analysera utfallet.  

 

Det finns heller inga tecken på spekulation eller informationsläckage dagen innan 

pressreleasens offentliggörande.  Majoriteten av de undersökta kategorierna visar att den 

genomsnittliga avvikelseavkastningen dag -1 ligger runt 0 %. Undantaget är de seriella 

förvärven, där ser vi att under dag -1 genereras en överavkastning på knappt 0,5 %. Detta 

kan förklaras av att investerare förväntar sig att de företag som kontinuerligt genomför 

förvärv ska fortsätta med det och detta bidrar till att spekulation kring dessa bolag 
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existerar. När själva pressreleasen offentliggörs, dag 0, sker ingen större reaktion då en 

del av informationen redan reflekteras i priset.  

 

Vad gäller de större och mindre förvärven ser vi en tydlig skillnad. De större förvärven 

är den kategori som genererar den högsta avvikelseavkastningen med +1,27 % medan de 

mindre förvärven genererar en negativ avvikelseavkastning på -0,22 %. Detta kan 

förklaras av att marknaden automatiskt tror att större förvärv betyder större vinster och 

synergier. De skapar en övertro på förvärvet men glömmer samtidigt att missbedöma 

riskerna som kommer med detta.    

 

8.1 Samhälleliga och etiska aspekter.  
De etiska aspekterna denna uppsats berör har vi som författare, i den mån det är möjligt, 

varit uppmärksamma på. Då vår uppsats inte har behandlat fysiska respondenter har vi 

inte stött på några etiska dilemman som kan uppstå i samband med till exempel intervjuer 

eller enkäter. Vi har istället använt sekundärdata som vi inhämtat manuellt i form av 

pressreleaser samt aktiekurser från Thomson Reuters Datastream. Vid inhämtandet av 

data har vi, som beskrivit tidigare i uppsatsen, varit noggranna för att minimera risken att 

relevant data har missats att tagits med. Vi har presenterat vår empiri på ett fullständigt 

och objektivt sätt utifrån vår insamlade data. Vi anser även att vi har visat på en öppenhet 

och transparens då vi varit noggranna med att beskriva vår praktiska metod och 

argumenterat för de val vi gjort. 

 
När det gäller de samhälleliga aspekterna visar resultatet från studien att den svenska 

aktiemarknaden reagerar positivt på pressmeddelanden om företagsförvärv. Företagen 

använder pressmeddelanden för att kommunicera med samhället och intressenter. När 

företagen offentliggör ett pressmeddelande avseende ett företagsförvärv signalerar även 

detta positiva signaler till samhället. Aktiepriset stiger vilket ger en indikation på att 

företagets framtidsutsikter är goda då investerare och aktieägare förväntar sig långsiktig 

avkastning. För leverantörer, kunder och banker betyder detta att företagets 

framtidsutsikter ser goda ut och innebär att kommer att fullfölja sina åtaganden. Dock 

visar även vårt resultat tendenser till att ett irrationellt beteende förekommer bland 

investerare vilket betyder att det är viktigt att analysera den fortsatta utvecklingen av 

aktiepriset och inte bara bedöma den kortsiktiga effekten. 
 
När företag väljer att investera i företagsförvärv påverkas även samhället då det både kan 

öka och reducera jobbtillfällen. Det är vanligt att lyckade förvärv bidrar positivt till 

företags produktefterfrågan. Vid förvärv är det även, som vi beskrivit tidigare, vanligt att 

företagen gör nedskärningen i ledningsposter. Detta medför att förvärv kan skapa 

osäkerhet kring anställda och deras positioner i det gemensamma bolaget. Det är svårt att 

säga exakt hur företagsförvärv påverkar personalstyrkan i ett bolag men vi kan konstatera 

att de påverkar de anställda och därför även samhället. 

 

8.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Det teoretiska bidraget denna uppsats lämnar är en ökad förståelse för den svenska 

marknaden inom forskningsområdena behavioral finance och den effektiva 

marknadshypotesen. Vi ämnar lämna en större förståelse kring vilka olika typer av 

reaktioner som sker under flertalet dagar i samband med att pressreleaser om förvärv 

offentliggörs. Vidare har vi påvisat att behavioral finance som teoriområde kan vara 

lämpligt som förklaring av den avvikelseavkastning som redovisas. Dock behövs vidare 
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forskning kring hur behavioral finance passar in i detta problemområde och vidare vilken 

gren som tydligast förklarar resultatet. Vi hoppas denna uppsats har ökat intresset för att 

forska vidare om just detta. EMH som teori har vi genom denna studie påvisat att den inte 

alltid håller som förklarande modell.   

 

Det praktiska bidraget denna studie förmedlar är kunskap till privata och institunella 

investerare om hur förvärv påverkar den svenska aktiemarknaden. Investerare gynnas av 

att förstå hur denna typ av information påverkar aktiekursen och avkastningen. De 

underlättar vid utförandet av analyser och belyser skillnader mellan olika typer av förvärv. 

Den bidrar även med kunskap inom området till börsbolagen på den svenska marknaden. 

Bolagen får en kunskap om hur deras aktie kan påverkas vid ett potentiellt 

pressmeddelande om ett förvärv och hur det kan skilja sig mellan utländska och inhemska 

förvärv. Undersökningen lämnar också en varningsflagga till investerare. Då vi ser 

tendenser av ett irrationellt beteende bland marknadsaktörer är det viktigt för investerare 

att kritiskt granska de källor som används vid sin egen analys.   

 

8.3 Rekommendationer till vidare forskning 
Nedan kommer vi ge några förslag till vidare forskning inom problemområdet.  

 

 Vi valde tidsperioden 2009- 2014 dels på grund av intresset att analysera 

finanskrisens effekt på förvärv och aktiemarknaden. Förslag till vidare forskning 

är då att analysera två olika tidsperioder; en tidsperiod före finanskrisen och en 

tidsperiod efter finanskrisen. Detta för att undersöka om finanskrisen medfört 

ändrade preferenser hos investerare. Det skulle kunna vara så att investerare blir 

mer passiva efter en finanskris då många av dem förmodligen förlorat en del 

kapital och blir då mer försiktiga i sina investeringar.  

 

 Ett teoriområde som denna uppsats har behandlat är behavioral finance och de 

olika grenarna inom området. Förslag till vidare forskning är att undersöka och 

intervjua investerare för att ta reda om till exempel övertro och flockbeteende 

existerar. Genom vårt data var denna analys begränsad. Med hjälp av en 

omfattande enkät eller kvalitativa intervjuer är detta ett intressant område att 

undersöka. På detta vis kan vi analysera närmare vad det är som avgör varför 

investerare väljer att investera eller inte investera i ett företag som annonserar om 

ett företagförvärv.   

 

 Vi har i denna uppsats studerat inhemska och utländska förvärv och faktorer som 

förvärvsintensitet och storleken på målföretaget. Andra faktorer som vi anser kan 

vara av intresse att studera vidare på är kulturella skillnader, detta då kulturkrockar 

är en stor orsak till att integrationsprocessen vid förvärv drar ut på tiden. Andra 

faktorer som är intressant att studera vidare är finansieringen av förvärvet, 

storleken och fördelningen på antalet aktieägare eller en jämförelse mellan de 

nordiska länderna. Detta finner vi intressant att undersöka för att ta reda på vilka 

specifika faktorer som ligger bakom investerares val av att investera eller inte i ett 

företag som avser utföra ett företagsförvärv.       

 

 Som vi tidigare skrivit är det begränsat med studier på den svenska 

aktiemarknaden och hur pressreleaser om förvärv påverkar aktiekursen. Vi har i 

denna studie enbart studerat förvärvande bolag. Ett förslag till vidare forskning är 

då att addera målföretaget för att se eventuella skillnader i resultat. Både när det 
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gäller målföretaget separat och det förvärvande och målföretaget sammanslaget. 

Många tidigare studier redovisar en hög avvikelseavkastning för målföretaget. Det 

skulle vara intressant att se om målföretagen är vinnare även på den svenska 

aktiemarknaden i samband med företagsförvärv. 
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  9. Sanningskriterier  
I detta avslutande kapitel ska vi bedöma vår uppsats enligt valda sanningskriterier. 

Gällande sanningskriterier är det oftast två olika kriterier som nämns. Dessa är validitet 

och reliabilitet. Vi kommer nedan att beskriva dessa olika kriterier och hur denna studie 

uppfyller dessa kriterier.  

 

9.1 Reliabilitet     
Reliabilitet är ett sanningskriterium som undersöker om studien mäter det som den är 

avsedd att mäta. Bryman (2012, s. 49) beskriver reliabilitet som ett mått på om studien är 

tillförlitlig eller om studiens resultat endast beror på slumpen. Bryman (2012) menar även 

att validitet är ett mått som framförallt är intressant att studera vid kvantitativ forskning. 

I vårt fall skulle det kunna diskuteras om avvikelseavkastning är det rätta måttet för att 

förklara marknadseffektivitet eller om det finns andra mått som på ett bättre sätt kan 

förklara om den svenska aktiemarknaden är effektiv eller inte.    

 

Bryman (2012, s. 160-162) delar in reliabilitet i tre olika delar. Dessa är stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet anger om resultatet är stabilt över tiden, 

exempelvis om studien görs vid dag 0 och sedan efter en tid, låt oss säga 100 dagar, skall 

ett högt samband visas mellan resultaten. Intern reliabilitet handlar om att indikatorerna 

som används i studien relaterar till varandra. Exempelvis vid en kvalitativ intervju med 

flertalet frågor skall frågorna relateras till varandra så att de mäter samma sak. 

Internbedömarreliabiliteten handlar om att flertalet observatörer eller bedömare skall ha 

liknande bedömning av data, exempelvis vid observationsstudier.  

 

När det gäller vår studie är faktorn internbedömarreliabilitet som mått på reliabilitet inte 

lika användbara som de övriga två eftersom vi utför en kvantitativ studie där vi inte ska 

tolka vår data. Vi har i denna studie undersökt hur aktiekurser förändras vid ett 

pressmeddelande om ett förvärv och vid insamlingen av aktiekurser har vi använt 

Thomson Reuters Datastream. På denna punkt anser vi att stabilitet och därmed 

reliabilitet är uppfyllt. Skulle en liknande studie genomföras ska samma resultat 

visas.  Det som dock kan riktas kritik emot gällande studiens reliabilitet är insamlingen 

av förvärven. Det har utförts manuellt och därmed kan den mänskliga faktorn legat i grund 

för misstag. Vid insamlingen av förvärv har vi använt oss utav Nasdaq OMX Stockholm 

officiella hemsida och sökt med ordet “förvärvar” efter samtliga förvärv. Vi har utfört 

dessa sökningar tillsammans samt dubbla gånger för att minimera missade förvärv. Dock 

kan vi inte säkerställa att vi missat förvärv. Intern reliabiliteten anser vi vara god då vi 

tydligt redogör för våra val och de mätinstrument vi använder.  

 

9.2 Validitet 
Enligt Bryman (2012, s. 50) mäter validiteten om de begrepp som mäts verkligen mäter 

begreppet i fråga. För att validiteten skall bedömas är det en förutsättning att reliabiliteten 

håller. Bryman (2012, s. 50) delar in validiteten i två olika områden. Mätningsvaliditet är 

ett område Bryman nämner. Med detta menas om begreppet som mäts verkligen mäter 

det som avses att mäta. Ett känt exempel för att förklara detta är om 

bruttonationalprodukten (BNP) verkligen är ett korrekt begrepp för att mäta välstånd. Ett 

annat område är intern validitet, denna form av validitet undersöker kausaliteten mellan 

två olika variabler. Även om X korrelerar väl med Y är det kanske en bakomliggande 

variabel som ligger bakom den höga förklaringsgraden. Den interna validiteten är ej 
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relevant för vår studie då vi inte undersöker flera olika variabler som är avsedd att förklara 

ett samband. Extern validitet är ett annat slag av validitet, denna form undersöker om 

resultaten från studien går att generalisera till områden utöver det som specifikt har 

undersökts. Viktigt när det gäller generalisering är att urvalen speglar hela populationen. 

Om vårt resultat kan spegla hela den svenska aktiemarknaden är vår studie extern valid.  

 

När det gäller denna studie anser vi att validiteten är god. Gällande mätningsvaliditeten, 

är begreppet avvikelseavkastning i samband med pressrelease om ett förvärv verkligen 

ett mått på hur effektiv en aktiemarknad är? Enligt EMH skall den offentliga 

informationen genast återspeglas i aktiepriset. Om avvikelseavkastning uppstår under 

händelsefönstret är detta en tendens till att marknaden reagerar ineffektivt eftersom 

informationen inte återspeglas i priset direkt. Därför anser vi anser mätningsvaliditeten 

håller.  

 

Generaliserbarheten i vår studie anses vara god. I efterhand hade en förändring varit att 

använda en annan databas för att minimera risken att missa förvärv. Då vårt urval speglar 

den totala populationen väl anser vi att generaliserbarheten är god. Även tidigare 

forskning har funnit resultat som är liknande vårt. Även om inte alla Large Cap bolag 

ingick i undersökningen finns naturliga förklaringen till detta vilket gör att vi känner oss 

trygga med att generalisera resultatet för alla bolag på Large Cap.    
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Appendix 1. Förvärvande bolag 
 

Företag Företag Företag 

AAK Hennes & Mauritz NIBE 

ABB Hexagon Nobia 

Africa Oil Hexpol Nordea 

Alfa Laval Holmen Oriflame 

Assa Abloy Hufvudstaden PEAB 

AstraZeneca Husqvarna Ratos 

Atlas copco ICA Gruppen SAAB 

Atrium Ljungberg Industrivärden Sandvik 

Autoliv Indutrade SCA 

Axfood Intrum Justitia SEB 

Axis Investor Securitas 

Betsson JM Skanska 

BillerudKorsnäs Kinnevik SKF 

Boliden Latour SSAB 

Castellum Lifco  Stora Enso 

Com Hem Holding Loomis Swedbank 

Electrolux Lundbergföretagen Swedish Match 

Elekta Lundin Mining 
Swedish Orphan 
Biovitrum 

EnQuest Lundin Petroleum Tele2 

Ericsson Meda Telia Sonera 

Fabege Melker Schörling Tieto 

Fast. Balder Millicom Trelleborg 

Getinge  Modern Times Group Volvo 

Handelsbanken NCC Wallenstam 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix 2. Normalfördelning 
 

CAR 11 dagar – Alla förvärv 

 

CAR 3 dagar – Alla förvärv 

 

CAR 2 dagar – Alla förvärv 
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