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Sammanfattning 
Förvärvsaktiviteten i världen har ökat drastiskt de senaste decennierna. Likaså har en stor mängd 

forskning publicerats om vad förvärvarens konsekvenser blir för de berörda bolagen. Idag utgörs 

en allt större andel av dessa förvärv av teknikbolag. De är särskilt intressanta då de särskiljer sig 

från bolag i andra branscher med dess potentiella snabba värdeökning samt de möjliga 

synergieffekter som kan uppstå. Samtidigt anses de vara osäkra i och med att avkastningen baseras 

på resultaten av dess forskning och utveckling. Genom en eventstudie med 69 stycken genomförda 

förvärv, 33 från industribranschen och 36 från teknologibranschen undersöks om det finns någon 

skillnad på den kortsiktiga reaktionen för det uppköpta bolaget på den nordiska marknaden mellan 

2000-01-01 och 2019-01-01. Resultatet av eventstudien visade att det finns en skillnad på hur 

företagens abnorma avkastning påverkas av branschtillhörighet vid företagsförvärv. 
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1. Inledning 
I studiens första kapitel ges till en början en bakgrundsbeskrivning för studien, vilken syftar till att 

introducera ämnet. I bakgrunden ges även aktuell statistik om förvärvsaktiviteten i Sverige och 

världen för att ge en ökad förståelse om ämnets omfattning och aktualitet. Det efterföljs av en 

problemformulering samt studiens syfte och frågeställning. Till sist redovisas studiens 

avgränsningar samt en kortfattad disposition av studien.  

 

1.1 Bakgrund 
Behovet för företag att vara marknadsledande, konkurrenskraftiga eller att kunna ta och behålla 

marknadsandelar leder fram till att det idag genomförs ett stort antal fusioner och förvärv. I och 

med att vi lever i en värld med hög teknisk utveckling och internationellt företagande måste bolag 

hela tiden att utvecklas och effektiviseras. Om de inte lyckas följa eller driva utvecklingen framåt, 

finns risken att nya effektivare bolag tar dess plats. Ett tydligt exempel på detta var när Microsoft 

förvärvade det svenska bolaget Skype 2011 (Edenholm, 2011). Andra intressenter för det svenska 

bolaget var både Facebook och Google. De tre teknikjättarna lockades inte bara av Skypes 

framskridna teknik inom röst och video över internet, de ville även åt den kunddatabas ett förvärv 

skulle tillgodogöra för det köpande bolaget. Hela 600 miljoner användare skulle följa med när 

Microsoft betalade 50 miljarder kronor för Skype (Edenholm, 2011). Denna prislapp kunde 

motiveras av den hårda konkurrens som rådde mellan företagen i strävan efter att vara 

marknadsledande. 

 

Det ställs idag alltså höga krav på effektivisering och värdeskapande för att företag inte ska bli 

omkörda på den internationella och konkurrenskraftiga marknaden. Företagsammangåenden 

genom fusioner och förvärv är ett sätt för företag att kunna inhämta och tillgodogöra 

marknadsfördelar för att kunna tillse att bolagen ska bli så värdeskapande som möjligt. Antal 

fusioner och förvärv har därför ökat markant de senaste decennierna. 1985 uppgick antalet fusioner 

och förvärv i världen till 2676 stycken med ett värde på ca 347 miljarder dollar (Institute of 

Mergers, Acquisitions and Alliances, 2019). Bara året 1998 kunde man se en ökning med 50% av 

dollarvärdet spenderat på fusioner och förvärv i världen jämfört med året innan (Gupta och 

Gerchak, 2002). 2018 var antalet fusioner och förvärv 52 224 stycken med ett värde på 4094 
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miljarder dollar i världen (Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances, 2019).  I genomsnitt 

ligger det globala transaktionsvärdet på 1 trillion dollar per år i (Berk & DeMarzo, 2017, s.995). 

 

Företagsförvärv har under hela 1900 varit ett naturligt inslag i svenskt näringsliv (Lindvall, 1991) 

och 2015 uppgick den totala värderingen av fusioner och förvärv till 200 miljarder kronor bara i 

Sverige (Lindblad, 2016). Förvärvsaktiviteten i de nordiska länderna är också hög och en stor andel 

av dessa bolag är verksamma inom industrisektorn (Jansson & Jerdén, 2017). Dessa bolag 

karakteriseras av produktion och har även varit en viktig och avgörande bransch för att bygga upp 

Sveriges ekonomi. 

 

En allt större andel av de genomförda företagsförvärven i världen har idag sitt ursprung i IT-sektorn 

(Chang och Cho, 2017). Orsaken till denna utveckling är den högteknologiska industrins framväxt 

och att de bolagen är bland de ekonomiskt drivande företagen idag (Kohers och Kohers, 2000). 

Inom denna sektor finns därför en stor potential till ekonomisk utveckling och mellan åren 1993 

och 1996 ökade aktier från högteknologiska bolag med 35%, vilket kan jämföras med de 20% som 

är den genomsnittliga årliga värdeökningen i S&P 500 (Kohers och Kohers, 2000). Men enligt 

forskarna Chang och Cho (2017) är företagsförvärv särskilt riskfyllda inom IT-sektorn. Detta 

förklaras med att de uppköpta bolagen kan ha svårt att exakt utvärdera förvärvets fördelar på grund 

av de unika egenskaper som ofta finns i It-bolag. Exempel på dessa är immateriella tillgångar som 

kunddatabaser och företagsstrategi.  

 

1.2 Problemformulering 

Fusioner motiveras ofta av de värdeskapande effekter som kan skapas i form av effektivisering och 

synergier (Schriber, 2008). Men enligt Hitt et al. (2012) behöver fusioner inte ge positivt resultat 

utan kan både vara värdeneutrala och värdeförstörande för bolagen. Kitching (1973) påvisade att 

så mycket som 50% av uppköpen i efterhand bedöms vara misslyckade eller ej värda att genomföra. 

Osäkerheterna med företagsförvärv är därför både många och komplexa. Jensen och Ruback 

(1983), Jarrell, Brickley och Netter (1988) samt Jarrell och Poulsen (1989) undersökte ifall och till 

vilken grad den abnorma avkastningen påverkas vid annonseringsdagen för fusioner och förvärv. 

Den enhetliga bilden av dessa studier visar att det uppköpta bolagets aktieägare är de tydliga 

vinnarna. Den abnorma avkastningen för dessa bolag är positiv vid annonseringsdagen för 
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förvärvet medan det är värdeneutralt eller negativ för det köpande bolaget. Marknadens initiala 

reaktion på ett förvärv leder därmed till direkta prisförändringar för de involverade bolagen. 

 

Flera studier försöker förklara hur kursutvecklingen påverkas för både det uppköpande och det 

uppköpta företaget vid fusioner och förvärv utifrån olika företagsspecifika drag eller 

omständigheter. Andrade, Mitchell och Stafford (2001) skriver i samförstånd med tidigare nämnda 

forskare att förvärv ökar det totala värdet för aktieägarna vid annonseringsdagen. Däremot anser 

de att forskningen behöver utvidgas för att få ett mer rättvisande och heltäckande svar då det kan 

finnas bakomliggande orsaker som påverkar resultatet. De visar bland annat i sin forskning att 

huruvida en fusion eller ett förvärv är finansierat med kontanter eller med aktier påverkar 

värdeförändringen i de olika de bolagen. Rosen (2006) valde att undersöka om marknadsmässiga 

förhållanden kan påverka den initiala reaktionen vid ett företagsförvärv och kunde visa att när 

marknaden tidigare reagerat positivt på annonseringen av ett förvärv, tenderar den att fortsätta 

reagera positivt. Rosen menar alltså att en positiv kedja av reaktioner skapas, vilken ökar chanserna 

att aktierna fortsätter öka positivt vid förvärv och fusioner. Gupta och Gerchak (2002) granskar 

istället huruvida produktionsmässiga egenskaper hos företagen kan spela någon roll för 

sammanslagningen och kunde påvisa att karaktärsdragen spelar stor roll för hur väl uppköpet 

kommer att bli. Sammantaget visar dessa författare på företagsförvärvens komplexitet och att det 

finns både företagsspecifika och marknadsmässiga drag som kan påverkar resultatet av fusioner 

och förvärv. För att kunna estimera en sammanslagnings utgång behöver därför flera 

omständigheter tas i beaktning.  

 

En omständighet som skulle kunna påverka hur aktiekursen påverkas för det uppköpta bolaget vid 

företagssammangåenden är vilken bransch företaget är verksam inom. Kohers och Kohers (2000) 

skriver att det finns en stor ekonomisk osäkerhet för bolag verksamma inom den teknologiska 

branschen i motsats till många andra branscher. Forskarna menar att den teknologiska branschen 

drivs av att företag ska vara utforskande och nyskapande vilket motiverar bolagen att tillgodogöra 

sig marknadsmässiga fördelar genom tillexempel företagsammangåenden. Eftersom att 

teknikbolags värde ofta är baserade på framtida lanseringar och resultat kännetecknas dessa förvärv 

av både möjlighet till avkastning och särskilda risker för aktieägarna. Chaudhuri och Tarbizi (1999) 

förklarar detta branschspecifika kännetecken med den märkbart korta attraktivitet en produkt kan 
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ha för kunder och uppköpande bolag. En värdefull och åtråvärd produkt eller tjänst som ett företag 

erbjuder kan gå från högt värderat till att drastiskt tappa i värde bara månader senare vilket inte 

förekommer i samma utsträckning i andra branscher. Detta förklarar författarna med att 

högteknologiska produkter och företag är verksamma i en dynamisk bransch vars nyskapande och 

utveckling ständigt är i framkant. Olimpia Meglio (2009) tydliggör problematiken med fusioner 

och förvärv av teknikbolag då de faktiska effekterna av sammanslagningen först kan mätas efter 

utvärdering av vad de långsiktiga effekterna blev för företagen. Den kortsiktiga avkastningen för 

det köpta bolaget utgörs i större utsträckning av förhoppningar om positiv avkastning av de möjliga 

synergieffekter som kan uppstå på sikt. 

 

Det råder idag brist på forskning som har till syfte att undersöka hur stor betydelse det uppköpta 

bolagets branschtillhörighet har för hur aktiekursen påverkas vid annonseringen av fusion eller 

förvärv. Särskilt intressant anses en undersökning vara för att se ifall det råder en skillnad på hur 

kortsiktig avkastningen påverkas för bolag aktiva i nya respektive äldre branscher i dagsläget. 

Därmed är en undersökning av två skilda branscher som i detta fall representeras av den snabbt 

växande teknologibranschen, samt den mer traditionella industribranschen motiverad för närmare 

undersökning. I och med det kan en jämförelse mellan branscherna att göras för undersöka ifall 

bolag i den snabbt föränderliga och riskfyllda teknikbranschen påverkas på något annat sätt än 

bolag inom industribranschen vid annonsering av en kommande fusion eller förvärv. Genom att 

studera bolag inom teknik och industribranschen hoppas författarna därmed kunna bidra med 

kunskap om hur avkastningen påverkas för de uppköpta bolagen på annonseringsdagen vid 

företagsammangåenden inom de olika branscherna. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka om det uppköpta bolagets branschtillhörighet har en 

betydelse för hur den abnorma avkastningen påverkas vid fusioner och förvärv på kort sikt. 

Bolagen som jämförs är verksamma inom teknik- och industribranschen samt aktiva i något av de 

nordiska länderna. De undersökta branschernas resultat granskas och jämförs genom att analysera 

det uppköpta bolagets abnorma avkastning vid annonseringsen för det förestående förvärvet. 

Frågeställningen kan därmed konkretiseras till: 
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- Reagerar aktiemarknaden olika baserat på förvärvsobjektets branschtillhörighet vid 

annonseringen av ett företagsförvärv? 

 

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsas till att undersöka fullföljda fusioner och förvärv mellan åren 2000 och 2019. 

Den valda tidsperioden är särskilt intressant då den kännetecknas av uppkomsten av många 

innovativa teknikbolag och lämpar sig därför väl i studien. De observerade bolagen är noterade på 

OMX STOCKHOLM, OMX HELSINKI och OSLO Exchange Benchmark. Företagen avgränsas 

till att bara undersöka bolag i teknik- samt industribranschen. 

 

1.5 Studiens disposition 
I det andra kapitlet presenteras den teoretiska referensram som studien utgår från. Den innehåller 

relevanta teorier samt redogör för vad liknande forskning kommit fram till. Med stöd av tidigare 

forskning formuleras även här studiens hypoteser. I kapitel tre presenteras och redogörs studiens 

metod och dess tillvägagångssätt. Fjärde kapitlet innehåller studiens resultat samt en fördjupning 

om intressanta iakttagelser. I det femte kapitlet analyseras resultatet och i kapitel sex formuleras 

slutligen studiens slutsats, studiens tillförlitlighet samt förslag på vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
I nedanstående avsnitt presenteras relevanta teorier och tidigare forskning som ligger till grund 

för denna studie. Inledningsvis beskrivs vedertagna teorier på hur marknaden, företag och priser 

samverkar med varandra samt teori om företagsförvärv. Därefter ges en överblick om vad 

forskningen i liknande studier kommit fram till. 

 

2.1 Effektiva marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen utvecklades av Eugene Fama på 1960-talet och ligger till grund 

för stora delar av dagens finansiella teori. Fama menade med sin hypotes att en marknadspriser 

reflekteras utav all information som finns tillgänglig och möjlig att tillgå (Fama, 1970). Aktiepriset 

hos företag justeras därmed kontinuerligt då ny information offentliggörs vilket gör att en ny och 

rättvisande jämviktsnivå hela tiden uppstår. Eftersom ny information blir tillgänglig till alla 

investerare samtidigt, justeras aktiepriset så snabbt att ingen kan handla före någon annan (Fama, 

1970).  

 

För att en marknad ska anses vara effektiv och ovanstående scenarion stämma behöver tre villkor 

vara uppfyllda (Fama, 1970). För det första ska det inte förekomma några transaktionskostnader 

vid handel av tillgångar. För det andra ska alla aktörer på marknaden ha kostnadsfri tillgång till all 

information. Och för det tredje ska samtliga aktörer vara eniga om att informationen som finns 

avspeglar priset. Det är först när dessa tre villkor uppfylls som en marknad kan anses vara helt 

effektiv (Fama, 1970). Däremot finns inte en helt effektiv marknad i verkligheten då dessa kriterier 

är svåra att uppfylla. Till exempel förekommer det transaktionskostnader vid handel av många 

varor och det är svårt att tillse att informationskriteriet uppfylls. 

 

Effektiva marknadshypotesen beskriver således hur effektiv marknaden är på att bearbeta ny 

information och justera aktiepriset därefter. För att kunna beskriva marknadens grad av effektivitet 

delar Fama in marknaden i tre kategorier; svag, mellan och stark marknad (Fama, 1970). I den 

mellanstarka marknaden, som studien undersöker, kommer aktiepriset att påverkas när ny 

information blir tillgänglig, dvs när ett företag annonserar ett förvärv eller fusion. I en mellanstark 

marknad reflekteras alltså aktiepriset av historisk prisdata samt all ny information som blir 

tillgänglig för allmänheten. Priset på aktien justeras omedelbart till sitt verkliga värde och det går 
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inte att beräkna framtida avkastning. Enda sättet att vara bättre än marknaden är att ha tillgång till 

insiderinformation. 

 

I och med att studien utgår från en mellanstark marknad enligt den effektiva marknadshypotesen 

förutsätts i denna studie att aktiekursen uppdateras kontinuerligt när ny information blir offentlig. 

Det aktuella priset baseras därför på all tillgänglig information och det går inte att göra 

arbitragevinster. Med detta som utgångspunkt undviks alternativa och mindre realistiska 

förklaringar för vår analys.  

 

2.2 Signaleringsteorin 
En möjlig teori som kan förklara varför och hur mycket ett företags aktier reagerar är Signalteorin 

utvecklad av Ross (1977). Författaren utgår i sin teori, till skillnad från författarna av effektiva 

marknadshypotesen och trefaktormodellen, att marknaden inte är perfekt och det alltså finns fler 

omständigheter som behöver tas i beaktning för att bygga upp en så realistisk modell som möjligt. 

En sådan omständighet är att marknaden kan tolka och reagera på de signaler som insynspersoner 

i ett företag ger. Företagsledningen eller högt uppsatta i ett företag har insiderinformation som 

investerare eller intressenter inte vet om. I och med detta kan insynspersoner i företag estimera 

framtida kassaflöden bättre än andra och vet därför bättre hur aktiekursen kommer påverkas (Ross, 

1977). Ifall företagsledningen ger ut signaler om att kassaflödet är bättre än förväntat, skickar detta 

ut signaler till investerare om en möjlighet till värdeökning och avkastning. 

 

Signaleringsteorin tillför en alternativ och relevant förklaringsmodell till studiens resultat. 

Eftersom den utgår från att informationsasymmetri mellan ledningen och intressenter kan påverka 

värdeförändringen i aktiekursen, bidrar teorin med att en mer praktiskt orienterad 

verklighetsförankring. 

 

2.3 Teoriernas relevans för studien 
De ovan nämnda teorierna och modellerna ger en grundläggande förståelse för hur marknaden 

reagerar och påverkar värderingen av en aktie. De är valda för att de var och en, och tillsammans 

bildar en djup och relevant förståelse som denna studie baseras på. Teorierna som är valda kommer 
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även att ge studiens ett specifikt och vetenskapligt ramverk att förhålla sig till, vilket kan motverka 

alternativa förklaringar. Med denna referensram som utgångspunkt kan alltså analys och diskussion 

förankras i vetenskapligt beprövade metoder, vilket kommer styrka studiens slutsats.  

 

2.4 Motiv till företagsförvärv 
Företag väljer att genomgå fusioner och förvärv för att expandera och effektivisera sin verksamhet. 

Det möjliggörs genom de synergieffekter som skapas, vilket definieras som de samordningsvinster 

som uppstår på grund av sammanslagningen (Schriber, 2008). Dessa samordningsvinster hade inte 

varit möjliga för respektive bolag att nå på egen hand, vilket motiverar företag till att sammanslås. 

Det finns flera olika effekter som ger upphov till synergier. Ett exempel på detta ger Seth (1990) 

som förklarar hur volatilitet inom enskilda företags kassaflöde förbättras när de konsolideras då 

aggregerade kassaflöden optimerar företagens belåningsgrad och detta påverkar kapitalkostnaden 

positivt. En annan effekt kallas “economy of scope and scale” som innebär att de genomsnittliga 

kostnaderna för en enhet minskas då sammanslagning oftast leder till större produktionsvolymer 

(Seth, 1990). Utfallet skapas av att sprida fasta kostnader över en ständigt växande 

produktionsvolym (Besanko et. al., 2013). 

 

2.5 Tidigare studier 

Jensen och Ruback (1983) studerade effekterna på den abnorma avkastningen för det köpande 

och säljande bolaget vid annonseringsdagen. Studien genomfördes genom att sammanfatta 

empiriska resultat från flera tidigare studier och de kom fram till att den abnorma avkastningen 

generellt sett ökar för det köpande bolaget medans det är oförändrat för det säljande företaget. 

Den genomsnittliga abnorma avkastningen för annonseringsdagen för fullföljda förvärv låg på 

7,7% för det köpta bolaget. Författarna avslutar artikeln med att påpeka att det finns flera 

omständigheter som behöver granskas och kontrollera för att man ska förstå vad som påverkar 

abnorm avkastning vid företagssammangåenden. Liknande studier har även gjorts av Jarrell, 

Brickley och Netter (1988) och Jarrell och Poulsen (1989) som även de påvisar att det finns en 

positiv abnorm avkastning vid företagsförvärv för det uppköpta bolaget. 

 

I en annan studie genomförd av Andrade, Mitchell och Stafford (2001) undersöktes hur de köpta 

och sålda bolagens aktier reagerade vid annonsering av förvärv. De genomförde två olika studier 
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för att se om förvärvet hade några värdeskapande effekter på företagen. Den ena genomfördes 

genom att se hur den abnorma avkastningen påverkas dagen innan, på annonseringsdagen och 

dagen efter annonseringen. Den andra metoden genomfördes genom att se hur den abnorma 

avkastningen påverkas 20 dagar innan annonseringen tills uppköpet är genomfört. De granskade 

3688 fullföljda förvärv mellan åren 1973 och 1998. Den kombinerade genomsnittliga abnorma 

avkastningen mellan uppköparen och säljaren var 1,8% under perioden. Det uppköpta bolaget är i 

båda dessa undersökningar det företag som ökar mest i värde. I undersökningen som berör de 

dagarna runt annonseringen hade det köpta bolaget en abnorm avkastning på 16%.  

 

Kohers och Kohers (2000) undersöker i sin forskning hur den abnorma avkastningen påverkas för 

det köpande bolaget vid uppköp av ett högteknologiskt bolag. De motiverar sin forskning med att 

teknikbranschen har en särskild och unik ställning jämfört med många andra branscher genom den 

höga graden av risk och potential som är involverad. De påpekar även att trots att en stor andel av 

de förvärv som genomförs idag är inom denna sektor, så saknas det ändå forskning inom fusioner 

och förvärv som utgår från den snabbväxande teknologibranschen. Studien genomfördes genom 

att granska om uppköpet var finansierat kontant eller med aktier. Resultatet av denna studie visade 

att uppköpare av högteknologiska bolag får en markant positiv abnorm avkastning oavsett 

finansieringssätt. Resultatet är särskilt intressant eftersom den visar att specifika branscher, såsom 

den högteknologiska, påverkar den abnorma avkastningen positivt.  

 

Kohers och Kohers (2004) granskar effekterna fusioner och förvärv har av högteknologiska bolag 

på annonseringsdagen. De gör forskningen utifrån flera olika faktorer såsom hur oväntad fusionen 

var, företagets storlek och storleken på företagets utbetalningar till aktieägarna. En intressant aspekt 

som granskas är hur konkurrerande företags aktier reagerar på att två företag annonserar att de ska 

slås ihop. Detta gör de för att granska om marknaden reagerar negativt på grund av att ett 

kombinerat bolag kommer bli större och mer konkurrenskraftigt företag inom sin industri gentemot 

sina konkurrenter. Studien baserades på 217 förvärv mellan åren 1984 och 1997. 

Transaktionsvärdet på förvärvet skulle i denna undersökning uppgå till minst 100 miljoner dollar 

för att inkluderas. Resultatet visade att investerare var särskilt känsliga för annonseringen för 

fusioner och konkurrerande bolag reagerar vid annonseringen.  
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Benue och Madura (2005) beskriver bolag som enbart är verksamma inom teknikbranschen i stor 

utsträckning karaktäriseras av att de är nystartade, underfinansierade och inte har några prognoser 

för inflöde av kapital under den närmaste tiden. Trots osäkerhet hos teknikbolagens karaktär, verkar 

investerare bortse från dessa osäkerheter vid värdering av teknikföretag. Överoptimistiska 

värderingar samt det uppköpande företagets strävan att snabbt få tillgång till teknisk kompetens 

leder till anmärkningsvärd höga budpremier vid företagsförvärv. I sin forskning visade Benue och 

Madura att av de 786 undersökta förvärven hade det uppköpta teknikbolaget en genomsnittlig 

kumulativ abnorm avkastning på 18,38% dagen innan till eventdagen. Dag ett till tio hade dessa 

bolag en ökning på 3.56%. 

 

Desyllas och Hughes (2008) motiverar sin forskning om fusion och förvärv inom teknikbranschen 

med dess snabbt ökande i antal de senaste två decennierna. I sin forskning utgick de från det köpta 

bolagets karaktärsdrag för att se vad som ger upphov till strävan för att buda och köpa upp ett annat 

teknikbolag. Forskarna menar att eftersom många bolag använder sig av fusioner och förvärv som 

en strategi för att tillgodogöra sig teknisk kunskap kan det finnas specifika särdrag hos dessa 

uppköpande bolag som gör företagssammangående särskilt attraktivt. Genom att undersöka 6106 

fusioner och förvärv mellan 1984 och 2000 kom forskarna bland annat fram till att om företag inte 

satser på forskning och utveckling ökar chanserna för uppköp av teknikbolag då företag blir 

tvungna att köpa eller utveckla den kunskap bolaget behöver för att ha möjlighet att expandera.  

 

Kallunki, Pyykkö och Laamanen (2009) undersökte resultatet som teknikorienterade fusioner och 

förvärv hade på ett företags marknadsvärde beroende på de utgifter som teknikföretag lägger på 

forskning och utveckling. De analyserade 1879 fusioner och förvärv och resultaten visar att när ett 

tekniskt bolag förvärvar ett annat tekniskt bolag, stiger aktiepriset gentemot forskning- och 

utvecklingsutgifterna med 107% ett år efter förvärvet. 

 

Bradley, Desai och Kim (1988) beskriver i sin forskning hur budgivningen vid ett företagsförvärv 

påverkar förvärvspremien av ett bolag. När budgivningen överstiger företagets marknadsvärde 

ökar aktievärdet för målföretaget utan att det påverkar de möjliga synergieffekter som kommer att 

uppstå av sammanslagningen. Ifall flera budgivare vill förärva samma bolag kan priset på 
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målföretaget öka mer än vad bolaget är värt vilket därmed kan minska vinsten för det uppköpande 

bolaget i och med att det betalar ett för högt pris för målföretaget.  

 

Liknande resultat om förvärvspremien kom forskarna Ferris och Varaiya (1987) fram till i sin 

empiriska undersökning. I studien granskade de 96 företagsförvärv mellan åren 1975 och 1983 och 

kom fram till den vinnande budgivaren vid en sammanslagning i genomsnitt överestimerade 

värderingen av målföretaget. Författarna förklarar detta med överbetalninghypotesen som inbär att 

den vinnande budgivaren är den som överestimerar målföretaget värde mest. Även i detta fall 

resultat det att priset för det uppköpta företaget ökar och riskerar att inte göra att uppköpet blir 

värdeskapande. 

 

Den redovisade forskningen i detta avsnitt ger intressant information om vad forskning inom 

närliggande områden har kommit fram till. Resultaten från tidigare studier ger en referensram för 

att kunna analysera och diskutera skillnader och likheter med tidigare forskning. Flera tidigare 

studier har även använt liknande undersökningsmetod vilket möjliggör intressanta jämförelser 

studierna emellan. 

 

I och med att tidigare forskning har kunnat visa att ett uppköp leder till positiv abnorm avkastning 

vid ett företagsförvärv, men även att teknologibranschen särskiljer sig markant gentemot andra 

branscher, ställs följande hypotes: 

 

Hypotes 1: Abnorm avkastning skiljer sig mellan industri- och teknikbolag i anknytning till    

                  offentliggörandet av en fusion eller ett förvärv 
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3. Data och metod 
Avsnittet nedan presenterar forskningens metod, dess utformning samt hur datan tillämpas. Vidare 

kommer formler som är av betydelse för eventstudien att redogöras.  

 

3.1 Introduktion till metoden 
För att undersöka om det finns en skillnad på hur marknaden reagerar vid fusioner och förvärv 

mellan olika branscher används en kvantitativ metod i form av en eventstudie. Med en sådan 

undersökningsmetod räknas den abnorma avkastningen ut för varje undersökt bolag, vilket sedan 

kategoriserar till respektive branschtillhörighet. Den abnorma avkastningen definieras som 

differensen mellan ett företags verkliga avkastning och dess förväntade avkastning. Det finns flera 

sätt att beräkna fram den förväntade avkastningen och i denna studie kommer marknadsmodellen 

från Mackinlay (1997) att tillämpas. En eventstudie lämpar sig väl som metod för att räkna ut hur 

effekten av ett särskilt event påverkar företagets aktievärde i denna studie då den även kommer 

kolla om det förekommer några avvikelser innan samt efter eventet annonserats.  

 

3.2 Indelning av bransch 
Indelningen av respektive företagsbransch görs genom Thomson Reuters Business Classification. 

Det är en databas som sorterar och klassificerar företag till olika branscher och grupperingar. Data 

behandlas från 130 länder och systemet innehåller i dagsläget över 72 000 publika samt 2,4 

miljoner privata bolag (Thomson Reuters). Databasen uppdateras kontinuerligt och ses över var 

fjärde år för att den ska vara så uppdaterad och aktuell som möjligt. Databasen kategoriserar alla 

företagen i 10 övergripande ekonomiska sektorer som baseras på det enskilda företagets 

huvudsakliga affärsverksamhet. I denna studie baseras undersökningsmaterialet av de företag som 

är inom de ekonomiska sektorerna Industri och Teknologi enligt Thomson Reuters Business 

Classification.   

 

3.3 Eventstudie 
En eventstudie är en metod för att mäta effekten av en specifik händelse på ett företags aktievärde 

(MacKinlay, 1997). Med förutsättning att företaget agerar på en effektiv marknad, kommer 

effekten av den inträffade händelsen omgående påverka företagsvärdet och därmed justera 
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aktiepriset till dess nya rättvisande nivå. Eftersom studien undersöker hur abnorm avkastning 

förändras genom ett antal företagsförvärv anses en eventstudie vara ett lämplig val av metod. En 

eventstudie möjliggör även en jämförelse med tidigare relevanta studier som också använder 

eventstudie som undersökningsmetod. 

 

Forskarna McWilliams och Siegel (1997) undersökte och fann viss problematik med att tolka och 

använda resultat från en eventstudie. De menar att det finns risk att information kan ha spridits till 

investerare innan annonseringen inträffat på grund av insiderhandel. Detta påverkar aktiepriset som 

ska reflektera företagets verkliga värde, då det baseras på framtida kassaflöden samt all tillgänglig 

relevant information. I och med att information kan blivit tillgänglig för en del investerare tidigare 

än för andra kan aktiepriset redan ha påverkats innan eventet inträffat. Som konsekvens uppstår 

avvikelser i den abnorma avkastningen under eventdagen och efterföljande dagar (McWilliam & 

Siegel 1997, s 634).  

 

En annan metod för att mäta effekterna av ett event är att basera datan på företagens redovisning 

istället för aktiepris (McWilliam & Siegel 1997, s 634). Däremot finns en tveksamhet att mäta ett 

företagets verkliga värde baserat på företagets egna redovisade data då det finns möjlighet att 

manipulera och snedvrida siffrorna. Att använda företagens redovisade data lämpar sig även 

särskilt dåligt i denna undersökning då de undersökta företagen kan ha mycket immateriella 

tillgångar, vilket kan vara svåra att estimera ett korrekt värde på och skulle därmed kunna snedvrida 

studiens resultat. Med denna bakgrund är en eventstudie en lämplig metod för att analysera 

effekterna av fusioner och förvärv.  

 

3.3.1 Definition av event av intresse och identifiering av eventdagen 
I denna studie definieras eventet som en tidsperiod runt den tid då en fusion eller förvärv 

offentliggörs. Eventdagen är dagen då företagen annonserar att det kommer att genomföras en 

fusion eller ett förvärv givet att börsen är öppen för handel. Om börsen skulle vara stängd för handel 

infaller eventdagen nästkommande handelsdag. Eventdagen betecknas som t = 0.   
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3.3.2 Definition av selektionskriterier   
I denna studie kommer företag som genomfört fusioner och förvärv mellan 2000-01-01 och 2019-

01-01 att granskas. Studien undersöker enbart fusioner och förvärv som blivit fullbordade, därmed 

exkluderas alla försök till fusioner och förvärv som inte lyckats. Vid förvärv krävs minst två 

företag, och i denna studie delas företagen upp mellan de som blir förvärvade och de som köper 

upp det förvärvade bolaget. Företagen ska vara antingen ett industriföretag eller teknikföretag. 

Uppköpta företag är begränsade till enbart bolag som är listade på OMX Stockholm, OMX 

Helsinki, och Oslo Exchange Benchmark medan förvärvande bolag kan vara ett privat eller publikt 

bolag som är noterat på vilken börs som helst. Dessutom måste det uppköpta bolaget vara 

börsnoterat minst 131 dagar innan eventdagen för att kunna beräknas enligt studiens metod. 

 

3.3.3 Data och bortfall  
Totalt uppstod 7592 fusioner och förvärv mellan år 2000–2019. Då studien fokuserar på 

fullbordade förvärv filtrerades sökningen till att innehålla 6028 stycken genomförda 

sammanslagningar, medan övriga 1564 togs bort. Vidare ska det uppköpta bolaget vara noterat på 

OMX Stockholm, OMX Helsinki eller Oslo Exchange Benchmark vilket resulterade i att 642 

återstod. Slutligen behöver bolaget vara antingen ett industri- eller teknikbolag. Med databasen 

Eikon kunde dessa företag separeras från övriga bolag vilket resulterade att det återstod 97 lämpliga 

bolag som mötte kriterierna av fusioner och förvärv mellan 2000–2019. Av de 97 företagen är 51 

av dessa teknikbolag och 46 industribolag. Ytterligare bortfall som uppstod då aktiepriset saknades 

eller inte fanns med under de 120 handelsdagar innan eventfönster uppgick till 28. 

 
3.3.4 Definition av event intervall och post event intervall 
Eventperioden definieras som den period av dagar då förekomsten av abnorm avkastning granskas. 

Perioden inkluderar 10 dagar innan eventdagen, själva eventdagen och 10 dagar efter eventdagen. 

Denna period är vald för att undersöka hur den abnorma avkastningen förhåller sig till det 

specificerade eventet (MacKinlay, 1997). Eftersom det finns en risk för insiderhandel beräknas den 

abnorma avkastningen några dagar innan själva eventdagen. För att undersöka ifall det uppstår 

någon fördröjningseffekt på det inträffade eventet undersöks även de efterföljande dagarna.  
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Eventperioden består av total 21 dagar. Dagarna innan eventdagen definieras som t = (-10: -1) 

Eventdagen karaktäriseras som t = (0) och post event intervallet definieras som t = (1: 10). Alla 

dagar som beräknas i perioden exkluderar dagar då börsen är stängd.  

 

3.3.5 Definiering av tidsspannet för estimfation  
Det mest förekommande tidsspannet vid eventstudie och tillämpning av marknadsmodellen är 120 

handelsdagar före eventperioden (Mackinlay 1997). Det är viktigt att estimeringsperioden inte 

överlappar med eventperioden. Det beror på att eventfönstret inte ska kunna påverka estimeringen 

av den förväntade avkastningen. Estimeringsintervallet definieras som  

t = (-130: -11). 

  

 

 

 

Figur 1. Illustration av tidslinjen för eventstudien. Eventdagen är T= (0). Estimeringsfönstret är T0 + 1 till T1. 

Dagarna innan eventdagen representerar T1 +1 till T=0. T2 + 1 till T3 representerar post eventdagar. Avstånden i 

figuren är inte skalenliga. 

 

3.3.6 Beräkning av den förväntade avkastningen 
Den förväntade avkastningen beräknas med hjälp av marknadsmodellen (MacKinlay, 1997). Den 

förväntade avkastningen är den avkastning som marknadens aktörer förväntas ha på ett företag om 

inte eventet av intresse skulle ägt rum. Därför blir det intressant att titta om marknaden avviker 

eller inte. För att beräkna den förväntade avkastningen behövs det ett eller flera index. I denna 

studie kommer aktieindex för marknadsportföljens avkastning att tas ifrån de marknaderna där de 

undersökta bolagen är verksamma; OMX Stockholm, OMX Helsinki och Oslo Exchange 

Benchmark att tillämpas som index. Ekvation 1 presenteras nedan. 
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																																																R&' = α& + β&R,' + ε&'																																							(1)		 

E ε&' = 0 																VAR ε&' = σ67
8 				 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                     
"9: = Faktisk avkastning för aktie i under tidsperiod t.  

;9 = Intercept för aktie i.  

<9 = Lutning för aktie i. 

"=: = Avkastning för marknadsportföljen tidsperiod t.  

>9: = Error för aktie i tidsperiod t, antas ha väntevärdet noll samt konstant varians. 

 

Källa: Ekvation 3, MacKinlay 1997. 

 

3.3.7 Beräkning av den abnorma avkastningen (AR) 
Abnorm avkastning är den avkastning som inte kan förklaras av marknadens förväntade 

avkastning. Då avkastningen skiljer sig från den faktiska avkastningen kan resultatet vara antingen 

negativt eller positivt. Abnorm avkastning beräknas genom att subtrahera den faktiska 

avkastningen från den förväntade avkastningen. Ekvation 2 presenteras nedan.  

 

 

																																													AR&' = R&' − α& − β&R,'																																															(2)			 
 

                                                                                           
!"9:= Abnorm avkastning för aktie i tidsperiod t.  

"9:= Faktisk avkastning för aktie i tidsperiod t. 

;9+<9"=:= förväntad avkastning för aktie i tidsperiod t. 

 

Källa: Ekvation 7, MacKinlay 1997. 

                                                                                                                                        

3.3.8 Beräkning av den genomsnittliga abnorma avkastningen (AB) 
Den genomsnittliga abnorma avkastningen beräknas genom att summera 

den abnorma avkastningen och sedan dividera det med antalet event, enligt ekvation 3 nedan. 
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																																																												ARt =
1
N 	

E

FG	'

AR&'																																											(3)									 

 
                                                                             

Där !"I = genomsnittlig abnorm avkastning tidsperiod t.  

N = antal event. 

!"9: = abnorm avkastning för aktie i tidsperiod t. 

 

Källa: Ekvation 13, MacKinlay 1997. 

 

3.3.9 Beräkning av den kumulativa abnorma avkastningen (CAR) 
Kumulativ abnorm avkastning beräknas genom att summera den abnorma avkastningen under 

tidsperioden, tF, t8. Tidsperioden relateras till dagarna i eventfönstret. Ekvation 4 presenteras 

nedan.    

                                      

																																																	CAR& tF, t8 AR&'

'L

'G'M

																																													(4)			 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                               
#!"9 IF, I8 	= kumulativ abnorm avkastning för aktie i mellan tidsperiod	IFoch I8. 
!"9: = abnorm avkastning för aktie i tidsperiod t. 

 

Källa: Ekvation 10, MacKinlay 1997.                                                                                                                                  

 

3.3.10 Den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen (OAB) 
Genom att summera den genomsnittliga abnorma avkastningen erhålls den genomsnittliga 

kumulativa abnorma avkastningen för dagarna av intresse. Ekvation 5 presenteras nedan. 
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																																												CAR τF, τ8 = ARt
'L

'G'M

																																						(5) 

                        

                                                                                                            
Där #!" RF, R8 	= genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning mellan tidsperiod RF och	R8. 

!"I = genomsnittlig abnorm avkastning tidsperiod t. 

 

Källa: Ekvation 15, MacKinlay 1997. 

 

3.3.11 Signifikansberäkning 
Båda !" och #!" statistiska styrka mäts med hjälp av ett tvåsidigt t-test för att stryka om 

dessa avkastningar är signifikanta eller ej. För ett t-test behövs variansen för respektive 

!"	och #!".  Genom att beräkna variansen för varje enskild aktie under estimeringsfönstret kan 

man sedan aggregera dessa och erhålla variansen. Ekvation 6 samt ekvation 7 presenteras nedan.     

  

 

																																																			VAR ARt =
1
N8	 	 σT7

8
E

&GF

																																		(6)					 

       
V!" !"I  = varians för genomsnittlig abnorm avkastning tidsperiod t. 

N= antal event. 

WXY
8= varians för felterm för aktie i. 

 

Källa: Ekvation 14, MacKinlay 1997. 

 

 

																																							VAR CAR tF, t8 = VAR AR'

'L

ZG'F

																																		(7)									 
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V!" #!" IF, I8 	= varians för genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning mellan tidsperiod IF och I8. 

V!" !": = varians för genomsnittlig abnorm avkastning tidsperiod t. 

 

Källa: Ekvation 16, MacKinlay 1997. 

 

När de uträknade varianserna erhålls används dessa i ett t-test för att kunna beräkna för respektive 

bransch den genomsnittliga AR och genomsnittliga CAR statistiska styrka och konstatera om dessa 

är signifikanta eller inte. Ekvation 8 och 9 presenteras nedan.  

 

 

																																																		θF =
AR

VAR AR' F∕8 	~	N 0,1 																																(8)										 

 

 
!" = genomsnittlig abnorm avkastning tidsperiod t. 

V!" !": F∕8= Roten ur variansen för genomsnittlig abnorm avkastning tidsperiod t. 

 
 

																																			θ8 =
CAR	(tF, t8)

VAR	(CAR tF, t8) F∕8 ~	N 0,1 																								 9 	 
 

 

#!"	(IF, I8)= Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning mellan tidsperiod	(IF, I8). 

V!"	(#!" IF, I8) F∕8 = Roten ur variansen för genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning mellan tidsperiod IF, I8. 

 

Källa: Ekvation 20 (modifierad), MacKinlay 1997. 

För att statistiskt säkerställa hur den genomsnittliga CAR skiljer sig mellan branscherna tillämpas 

ett par t-test. Testet syftar till att se om skillnaden mellan medelvärden av två̊ olika stickprov är 

signifikant skiljt från noll. Ekvation 10 presenteras nedan. 
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																												θ =
(CAR tF, t8 i) 	− 	(CAR tF, t8 j)	

VAR(CAR tF, t8 i) + VAR(CAR tF, t8 j)
																		(10)							 

 
 

(#!" IF, I8 c) =	Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning mellan tidsperiod	(IF, I8) för bransch i och j. 

V!"(#!" IF, I8 c) = Variansen för genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning mellan tidsperiod	(IF, I8) för 

bransch i och j. 
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4. Resultat 
I resultatet kommer de ekvationer som presenterats i tidigare kapitel att användas för att beräkna 

studiens empiriska undersökning. Resultatet kommer att presenteras i form av diagram och tabeller 

för att ge en schematisk överblick. I slutet av kapitlet presenteras även studiens hypotesprövning. 

 

4.1 Deskriptiv statistik, genomsnittlig abnorm avkastning och t-test 
I tabell 1 presenteras deskriptiv statistik av genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning för de 
undersökta bolagen inom respektive bransch.  
 
Tabell 1. Deskriptiv statistik under eventfönstret.  
 
 defghf	ijk	(−lm:−l) defghf	ijk	(m: l) defghf	ijk	(o: lm) 
        
Medelvärde 0,0012 0,0305 0,0573 
Medianvärde 0,0007 0,0305 0,0575 
Standardavvikelse 0,0034 0,0223 0,0033 
Minimum -0,0034 0,0147 0,0510 
Maximum 0,0072 0,0463 0,0637 
Summa 0,0122 0,0610 0,5155 
    

 
 pgqrstuh	ijk	(−lm:−l) pgqrstuh	ijk	(m: l)   pgqrstuh		ijk	(o: lm) 
          
Medelvärde -0,0085 0,0279 0,0368 
Medianvärde -0,0078 0,0279 0,0374 
Standardavvikelse 0,0035 0,0161 0,0037 
Minimum -0,0139 0,0165 0,0305 
Maximum -0,0033 0,0393 0,0429 
Summa -0,0846 0,0558 0,3308 
	 	 	 	

 
 

 
 
För de två undersökta branscherna va medelavkastningen under eventdagen samt dagen efter 

3,05% för teknikbranschen samt 2,79% för industribranschen. Industribranschen visar även ett 

något högre värde för standardavvikelse på 2,23%. Minimum och maximum värdena visar ett 

lägsta och hösta värde på avkastning för teknikbranschen på 1,47% och 4,63% medans respektive 
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siffror för industribranschen låg på 1,65% och 3,93% på dagen och dagen efter annonseringen. 

Perioden innan eventdagen uppvisar genomsnittligt små rörelser på aktiekursen medans perioden 

efter eventet visar markant högre värden. Teknikbranschen genomsnittliga kumulativa 

medelvärde på avkastningen låg på 5,73% jämförelsevis 3,68% för industribranschen de 

efterföljande dagarna. 

 

Nedanstående tabell visar en översikt på den abnorma avkastningen samt t-test för respektive 

bransch under eventfönstret. 

 
Tabell 2. Genomsnittlig abnorm avkastning för företag verksamma inom teknik- och industribranschen  

                    Teknik Teknik Industri Industri 
                                        
Dag        jk T-test  jk T-test 
-10  0,0006  0,0115 -0,0082 -0,1993 
-9 -0,0018 -0,0347 -0,0056 -0,1352 
-8 -0,0003 -0,0074  0,0077  0,1868 
-7      0,0058  0,1111  0,0006  0,0168 
-6 -0,0012 -0,0242 -0,0027 -0,0657 
-5  0,0015  0,0299  0,0006  0,0163 
-4 -0,0037 -0,0702  0,0042  0,1018 
-3  0,0063  0,1202 -0,0097 -0,2359 
-2 -0,0092 -0,1751  0,0062  0,1515 
-1 -0,0013 -0,0246 -0,0053 -0,1293 
 0  0,018  0,3423  0,0286  0,6895 
 1  0,0315  0,5976  0,0228  0,5497 
 2  0,0047  0,0898 -0,0038 -0,0922 
 3  0,0072  0,1377  0,0036  0,0881 
 4 -0,0003 -0,0061 -0,006 -0,1457 
 5 -0,0013 -0,0249  0,0049  0,1199 
 6  0,007  0,1341  0,0011  0,028 
 7 -0,0062 -0,118  0,0036  0,0874 
 8  0,0002  0,0006 -0,0054 -0,1322 
 9 -0,0018 -0,0346 -0,0024 -0,0594 
10  0,0013  0,025 -0,0044 -0,1074 
                          
Σ  0,057  1,08  0,0304  0,7335 

 
Där *, **, ***, indikerar signifikans på 10%, 5%, respektive 1% för ett tvåsidigt t-test.  

 

Resultatet i tabell 2 visar på att både teknikbranschen och industribranschen ger en positiv 

genomsnittlig abnorm avkastning vid en fusion eller ett förvärv. Båda de undersökta branscherna 
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utmärker sig på eventdagen samt dagen efter med höga fluktuationer jämfört med övriga dagar. En 

särskilt intressant iakttagelse är dagen efter förvärvsannonseringen för teknikbolag, där reaktionen 

på den abnorma avkastningen är betydligt högre än på själva eventdagen. Inga resultat indikerar på 

ett signifikant värde för tabell 2.  

 

I figur 2 ges en överblick för hur respektive bransch genomsnittliga abnorma avkastning förhåller 

sig vid en fusion eller ett förvärv.  

 
Figur 2. Eventfönstret genomsnittliga AR vid fusion och förvärv.  

 
 

Båda branschernas genomsnittliga abnorma avkastning förhåller sig relativt lika varandra innan 

eventdagen, eventdagen samt efter eventdagarna. Båda branscherna har 2 till 3 dagar innan 

eventdagen en genomsnittlig abnorm avkastning på runt -1 % vilket sedan ökar kraftigt under 

eventdagen. Industribranschen når kulmen på eventdagen på 2,9% medans teknikbranschen når sitt 

högsta värde dagen efter eventdagen på 3,2%. 

 

4.2 Resultat av genomsnittliga kumulativa abnorm avkastning och t-test 
I figur 3 nedan presenteras den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen genom hela 

eventfönstret för teknik och industribranschen.  
Figur 3. Eventfönstrets genomsnittliga CAR vid fusioner och förvärv.  
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Industribranschen visar ett negativt genomsnittligt kumulativt värde alla dagar innan 

annonseringen av ett företagssammangående medan teknikbranschen visar ett genomsnittligt 

positivt. Både industri- och teknikbranschen får en kraftig ökning av genomsnittligt kumulativt 

värde från dag -1 till +1. Industribranschen kumulativa abnorma avkastning uppgår på dag +1 till 

3,9% medan teknikbranschen uppgår till 4,6%.  På dag +1 avtar den distinkta ökningen av den 

genomsnittliga kumulativa avkastningen för båda de undersökta branscherna. I figuren kan man 

även se att svag ökning fortsätter efter eventdagen för teknikbranschen medan den avtar och sjunker 

något för industribranschen.  

 

I tabell 3 presenteras teknikbranschens genomsnittliga kumulativa abnorma avkastning samt t-test 

för olika perioder i eventfönstret.  

 
Tabell 3. Teknikbranschens genomsnittliga kumulativa abnorma avkastning och t-test för olika perioder.  

Period	 	(#!")	 	T-test	
Dag	-10:	-1	 0,012164661	 0,072850642						
Dag	0:1	 0,061002333	 0,816892315			
Dag	2:10	 0,515529827	 3,254362363	***		

 

 
Där *, **, ***, indikerar signifikant skild från 0 på 10%, 5%, respektive 1% för ett tvåsidigt t-test. 
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För att mäta effekten av för hur olika perioder i eventfönstret reagerar på eventdagen delas dagarna 

kring annonseringen in i tre grupper, innan eventdagen, eventdagen och efter eventdagen. 

Signifikansnivån i form av ett t-test presenteras även för respektive period. Teknikbranschen har 

en positivt genomsnittligt kumulativ abnorm avkastning på 1,2% perioden -10 till -1 men som inte 

är signifikant. Under eventdagen och dag 1 ökar värdet med ca 6%, vilket saknar signifikans. 

Perioden efter eventet, det vill säga dag 2 - 10 har en genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning 

på ca 51,6% och är signifikant på 1 procents nivå (t-värde 3,2543). 

 

I tabell 4 presenteras industribranschens genomsnittliga kumulativa abnorma avkastning samt t-

test för olika perioder i eventfönstret.  

 
Tabell 4. Industribranschen genomsnittliga kumulativa abnorma avkastning och t-test för olika perioder.  

 

Period	 	(#!")	 					T-test	
Dag	-10:	-1	 -0,084593513	 					-0,644193941	
Dag	0:1	 	0,055831317	 						0,950697716	
Dag	2:10	 	0,330756778	 						2,655015577	***	
	 	 	

 
Där *, **, ***, indikerar signifikant skild från 0 på 10%, 5%, respektive 1% för ett tvåsidigt t-test. 

 

Industribranschen har en negativ genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning på -8,5% perioden -

10 till -1, vilket inte är signifikant. Under eventdagen och dag 1 ökar värdet med ca 5,6 %, vilket 

inte är signifikant. Perioden efter eventet, det vill säga dag 2 - 10 ligger den genomsnittlig 

kumulativ abnorma avkastning på 33,1% och är signifikant på 1 procents nivå (t-värde 2,6550). 

 

I tabell 5 nedan presenteras ett tvåsidigt parat t-test mellan teknik och industribranschen.  
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Tabell 5. Skillnad i den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen mellan industri- och teknikbolagen.   
  

Period																											 Parat	t-test	
Dag	-10:	-1	 6,3002	***	
Dag	0:1	 0,5922		
Dag	2:10	 14,8867	***	
	 	

 
Där *, **, ***, indikerar signifikant skild från 0 på 10%, 5%, respektive 1% för ett tvåsidigt t-test. 

 

Testet visar ifall det förekommer en skillnad mellan branscherna och hur statistiskt signifikanta 

perioderna är. Skillnaden mellan branscherna visar signifikans på 1 procentsnivå dag -10 till -1 och 

dag 2 till 10. Eventdagen och dagen efter påvisar inget signifikant värde i en jämförelse mellan 

branscherna. 

 

4.3 Hypotesprövning 
Enligt studiens resultat bekräftas hypotesen om att en skillnad i abnorm avkastning uppstår vid 

företagsförvärv mellan branscherna. På samt dagen efter eventdagen finner studien att abnorm 

avkastning påverkas olika för industri respektive teknologi branschen men ej på en signifikant nivå. 

Studien finner en tydlig signifikans på resultatet som visar att den kumulativa abnorma 

avkastningen påverkas olika mellan dag 2 och 10 efter annonseringen för båda undersökta 

branscher.  
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras resultaten av studiens undersökning. Resultaten jämförs och förklaras 

med hjälp utav vad tidigare studier och teorier kommit fram till. 

 

5.1 Analys av resultaten 
Under den 21-dagarsperiod som studien undersökte runt annonseringen av ett företagsförvärv 

kunde abnorm avkastning påvisas för både teknik- och industribranschen. Resultatet visade på en 

abnorm avkastning på som högst 2,9% för industribranschen och 3,2% för teknologibranschen på 

dagen samt dagen efter eventdagen. Däremot finner studien ingen statistisk signifikans för perioden 

0 till 1 för eventetfönstret. Detta kan bero på att det undersökta urvalet är relativt lågt med 69 bolag. 

Däremot råder en hög statistisk signifikans period 2 till 10 efter annonseringen för 

förvärvsaktiviteter i båda branscherna som undersöktes. Detta ger studien en tillförlitlighet då 

efterföljande dagar efter annonseringsdagen visar på eventets kraftiga reaktion på aktiepriset. Detta 

pekar alltså på att bolag som blir uppköpta inom teknikbranschen genererar högre avkastning av 

förvärvsaktiviteter vid annonseringsdagen jämfört med bolag inom industribranschen. 

 

I och med att det råder en skillnad på hur marknaden reagerar vid förvärv av bolag inom olika 

branscher kan flera möjliga antaganden göras. Ett intressant sådant är att en företagsfusion av ett 

teknikbolag bedöms enligt denna studie vara säkrare och mer lönsamt för det förvärvande bolaget 

jämfört med ett uppköp av ett industribolag. Detta styrks av graf 1 där man kan utläsa att den 

abnorma avkastningen blir högre inom teknikbranschen dagen efter eventdagen, samt graf två som 

visar att denna effekt kvarstår även dagarna efter annonseringen. Dessutom kan det utläsas i graf 2 

att värdet på aktierna ökar något under den efterföljande niodagarsperiod för teknikbolag medan 

effekten avtar något för industribolag. Enligt tidigare studier har detta en särskilt viktig relevans 

för att kunna mäta vad den totala avkastningen blir vid företagssammanslagningen då betydelsefull 

information om förvärvet blir tillgängligt vid annonseringsdagen. 

  

Resultat i denna studie blir även intressant eftersom studier från bland annat Jensen och Ruback 

(1983) kunnat påvisa att det köpande bolaget får neutrala eller negativa effekter vid 

förvärvsannonseringen. Det är därför av betydelse att det förvärvade bolaget får en hög ökning i 

aktiepriset vid annonseringsdagen av förvärvet då det kommer finnas bättre möjligheter till 
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värdeskapande för det uppköpande bolaget vid den faktiska sammansättningen. Det betyder att 

även om det uppköpta bolaget får en negativ effekt av förvärvet, kommer det kunna kompenseras 

av det köpta bolagets ökade aktiepris. Företagssammangåenden av industribolag tycks med dessa 

antaganden ha något sämre förutsättningar för värdeökande än vid en sammanslagning av 

teknikbolag. 

 

Marknaden verkar i och med detta resultat inte ta hänsyn till den osäkerhet som studier från bland 

annat Kohers och Kohers (2000 och 2004) kunnat förknippa med teknikbolagens karaktär vid 

annonseringen av förvärvet. Uppköp av teknikbolag verkar därmed minska den osäkerheten som 

finns bland bolag inom denna bransch, vilket påverkar den kraftigt ökade marknadspriset för 

bolaget vid annonseringen. Bolag inom industribranscher har en lägre risk än teknikbranschen och 

samtidigt visar studien på att marknadens reaktion inte är lika kraftig. 

 

Paralleller med resultat från denna studie kan göras med forskning av Kallunki, Pyykkö och 

Laamanens (2009) som undersökte relationen mellan den positiva framtida avkastning som 

fusioner och förvärv av teknikbolag genererar, samt den summan bolagen spenderar på forskning 

och utveckling. Forskarna kom fram till att reaktionen på aktiepriset i förhållande till summan 

spenderad på forskning och utveckling ökade över 100% för det köpta bolaget. Den höga andel 

som teknikbolag lägger på forskning och utveckling kan möjligen också vara en av anledningarna 

till den kraftiga reaktionen på aktiepriset även för det köpta bolaget i denna studie. Investerare kan 

uppfatta sammanslagningen som ett tecken på framtida värdeökning vilket reflekteras i aktiepriset 

runt annonseringsdagen. Även resultaten från Desyllas och Hughes (2008) forskning kan förklara 

den ökade avkastningen för teknikbranschen då köpande bolag som inte spenderar pengar på 

forskning och utveckling har en stark strävan för att tillgodogöra sig kunskap genom fusioner och 

förvärv och därmed ökar värderingen av målföretaget. 

 

Skillnaden i hur aktieavkastningen påverkas mellan branscherna kan också bero eller påverkas av 

hur många budgivare som vill köpa bolaget. Enligt forskning från Bradley, Desai och Kim (1988) 

ökar vinnande budets värde för målföretaget desto fler budgivare som vill köpa bolaget. Eftersom 

teknikbranschen enligt flera tidigare studier är en bransch där företagssammangåenden är ett 

effektivt och nödvändigt sätt för att fortsätta hålla bolag konkurrenskraftiga kan det finnas fler 
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budgivare intresserade för uppköp av teknikbolag än industribolag vilket ökar priset. En annan 

möjlighet som förklarar studiens resultat är forskningen om att det uppköpande bolaget 

övervärderar målföretagets värde enligt Ferris och Varaiya (1987). Eftersom teknikbolag i många 

fall är nystartade och har i större utsträckning en ekonomisk osäkerhet enligt Benue och Madura 

(2005) kan en övervärdering av bolagets värde öka priset för det uppköpta bolaget inom 

teknikbranschen. 

 

Enligt teorin om den medelstarka marknaden i den effektiva marknadshypotesen ska priset i båda 

branscher avspeglas när ny information blir offentlig. Enligt studiens resultat ser man tydliga 

tecken på denna teori då priset reagerar kraftigt på eventdagen. En intressant iakttagelse är däremot 

när de olika marknaderna reagerar på annonseringen. Industribranschen har en mer distinkt 

prisförändring på själva eventdagen än teknikbranschen men de har samtidigt en avtagande abnorm 

avkastning dagen efter. Detta kan jämföras med teknikbranschen som visar en ökad abnorm 

avkastning dagen före, under eventdagen samt dagen efter. Teknikbranschens abnorma avkastning 

ökar alltså totalt sett mer under dagarna runt eventet än industribranschens. Hur det kommer sig att 

aktiepriset ökade dagen innan annonseringsdagen kan bero på en tillfällighet alternativt att 

insiderinformation läckt ut i teknikbranschen.  

 

En möjlig förklaring till varför den abnorma avkastningen skiljer sig något mellan branscherna kan 

enligt signaleringsteorin bero på att investerare i de undersökta grupperna har olika förhoppningar 

på vad en sammanslagning ska leda till. En orsak till detta är att investerare kan uppfatta det svårare 

att faktiskt bilda sig ett uppskattat värde av ett teknikbolag i och med attribut såsom immateriella 

tillgångar. I och med att investerare kan uppfatta en högre osäkerhet kring marknadsvärdet i 

teknikbolag, kan signalerna ha en starkare effekt. Det aktuella aktiepriset vid annonseringsdagen 

reflekteras därmed delvis av de signaler som investerarna har fått. När ett bolag därmed går ihop 

med ett annat, kan aktörerna på aktiemarknaden få högre förhoppningar om vilka konsekvenser 

den rådande sammanslagningen kommer att ha på bolagets verksamhet och vad förvärvet kommer 

innebära på längre sikt. 
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6. Slutsats 
I detta avsnitt kommer det sammanvägda resultat av den empiriska datan och analysen 

konkretiseras till en övergripande slutsats. Den kommer belysa de särskilt utmärkande iakttagelser 

som studien funnit. Efter att slutsatsen presenterats följer en diskussion om studiens tillförlitlighet 

samt förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka om det uppköpta företagets branschtillhörighet påverkar 

den abnorma avkastningen vid annonseringen. Efter att 69 förvärv undersökts finner studien att det 

råder en skillnad för hur abnorm avkastning utvecklas vid ett företagsförvärv. Den abnorma 

avkastningen på eventdagen har ingen signifikans medans de kumulativa abnorma avkastning den 

niodagars period efter eventdagen har hög signifikans. Att studien inte är signifikant på eventdagen 

kan bero på det låga antalet företag som utgjorde undersökningsdatan. Eftersom de efterföljande 

dagarna visar en signifikant skillnad i hur kumulativ abnorm avkastning skiljer sig åt mellan 

branscherna ger det legitimitet till studiens resultat. Sammanfattningsvis visar studien därmed att 

avkastningen för målföretaget är högre vid annonseringen av ett företagsuppköp av bolag inom 

teknikbranschen än bolag inom industribranschen.  

 

Anledningen till studiens resultat kan bero på vissa karaktärsdrag för de särskilda branscherna, 

såsom risk, budpremie samt strävan att förvärva forskning och utveckling hos de undersökta 

branscherna. I och med studiens resultat kan en ny och intressant infallsvinkel presenteras vilket 

ökar förståelsen för hur företagssammangåenden påverkar det uppköpta bolagets avkastning. Detta 

är av betydelse eftersom antalet företagsförvärv fortsätter att öka i världen och därmed ökar även 

efterfrågan om förståelsen för hur de påverkar aktiepriset.  

 

6.2 Studiens tillförlitlighet 
Delar av studiens resultat uppnår inte någon signifikans vilket är bör tas i beaktning vid tolkning 

av resultatet. Författarna har analyserat och redovisat för att resultat ändå kan bedömas vara 

korrekt. 
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För att genomföra denna studie har data om fusioner och förvärv samt aktiepriser inhämtats från 

databasen Eikon. Det är av stor vikt att denna data är uppdaterad och korrekt för att studiens resultat 

ska kunna anses trovärdig. Programmet Eikon är en väl ansedd och trovärdig databas vilket bidrar 

till denna studies tillförlitlighet. Även utformningen samt beräkningen av eventstudien är av stor 

betydelse för resultat i denna studie. Valet av undersökta antal dagar innan och efter eventet kan 

påverka resultat, enligt formeln för eventstudie av MacKinlay. I denna studie har författarna utgått 

från de utsatta antalet dagar vilket MacKinlay förespråka för att kunna presentera ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt.  

 

Efter selektion utifrån problemformulering och studiens avgränsningar kvarstod 69 undersökta 

bolag, 33 i teknikbranschen och 36 i industribranscher vilket kan anses vara ett relativt litet urval 

för en eventstudie. En liten undersökningsgrupp kan innebära att det är svårt att uppnå statistiskt 

signifikant vid kvantitativa tester (Lewis et al., 2012, s. 450). Däremot uppfyller de valda bolagen 

det verkliga och korrekta antalet genomförda fusioner och förvärv efter studiens uppsatta kriterier, 

och kan därför ändå ge validitet till studiens resultat. 

 

En omständighet som denna studie inte har tagit i beaktning och som kan påverka det slutliga 

resultat av företagssammangåendet är information som berör det köpta bolaget. För att öka studiens 

tillförlitlighet bör en analys av hur aktiepriset påverkas för det köpta bolaget i vardera bransch även 

tas i beaktning och ställas i relation till vad vår studie kommit fram till. Det skulle öka 

tillförlitligheten om hur mycket värdeskapande som genereras. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Branschtillhörighetens betydelse vid fusioner och förvärv i allmänhet och teknikbranschens 

betydelse synnerhet är ett intressant forskningsfält där man kan utforska många olika infallsvinklar. 

Under arbetets gång har det uppkommit flera sådana intressanta infallsvinklar och frågetecken 

vilket inte varit möjligt att undersöka vidare på grund av studiens storlek och avgränsningar. Ett 

sådant exempel skulle vara att i motsats till vår studie, undersöka om det uppköpande bolagets 

branschtillhörighet påverkar den abnorma avkastningen. Det skulle innebära och ge ökad förståelse 

inom vilka branscher fusioner och förvärv anses vara mer värdeskapande. Särskilt intressant är 

denna utgångspunkt då flera tidigare studier visat att det köpande bolaget generellt sett har en 
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opåverkad eller negativ abnorm avkastning på annonseringsdagen. Ett annat alternativ är undersöka 

både det köpande och det köpta företagets branschtillhörighet. Detta görs genom att granska om 

abnorm avkastning påverkas olika om de väljer att genomföra uppköp av bolag inom samma eller 

en annan bransch. Det skulle ge information om förvärv av bolag inom samma bransch gynnas av 

fusioner och förvärv och därför ha det i särskild beaktning vid förvärvsaktiviteter. 

 

En intressant utgångspunkt för vidare studier skulle även vara att involvera fler eller andra 

branscher till undersökningsmaterialet. Med det skulle en än mer ökad förståelse ges om hur 

värdeskapandet är mellan olika branscher vid företagssammangåenden. Med resultatet av en sådan 

studie skulle en intressant och jämförande analys kunna ges. En studie skulle även kunna undersöka 

om marknaden reagerar olika vid annonseringen av en fusion eller ett förvärv. Om en skillnad 

hittas, skulle det förenkla en estimering för hur aktien skulle påverkas vid annonseringsdagen av 

respektive förvärvsaktivitet. 

 

En studie som undersöker hela förvärvsprocessen mellan olika branscher är också en intressant 

infallsvinkel. Till skillnad från denna undersökning, skulle en sådan studie undersöka hur 

aktiepriset fluktuerar från annonseringsdagen till att förvärvet är genomfört. Det skulle ge en ökad 

förståelse om de slutliga värdeskapande effekterna branscherna emellan.  
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